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Elevdeling 
Sidst opdateret maj 2016 
 

 

Indhold 
 

 Centrale begreber 

 Generelt 

 Arbejdsgange 
 

Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de be- 

greber, der omhandler elevflytning, elevudlån og elevdeling. Generelt er 

en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, 

man beskæftiger sig med elevflytninger. Arbejdsgange beskriver, hvor- 

dan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslags- 

værk. 
 

Ændringer 
En lille ændring omkring skolehjem i afsnittet om placering på skolefor- 

løb på gennemførende skole. 
 

Desuden er det beskrevet at batchjobbene nu bestilles automatisk af job- 

bestillingsfunktionen. 
 

Centrale begreber 

Centralt be- 

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Elevudlån Elevudlån benyttes hvis en elev gennemfører en hel tæl- 

leperiode af sin uddannelse på en anden skole end elevens 

arrangerende skole. 
 

Det er et krav at eleven har en central uddannelsesaftale. 
 

Bemærk at der ikke skiftes arrangerende skole i forbin- 

delse med et udlån. 
 

Det er den gennemførende skole der indberetter årselever 

for den periode hvor eleven er udlånt. 

Elevflytning Elevflytning anvendes hvis en elev skifter arrangerende 

skole. Det kan enten være en naturlig følge af elevens ud- 
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 dannelse eller fordi eleven rent geografisk skifter bopæl. 
 

Der kan anvendes forventede flytning og endelige flyt- 

ninger. 
 

En forventet flytning er blot en ’meddelelse’ fra en skole 

om at en elev forventes at flytte til modtager skolen på 

den angivne dato. En forventet flytning gør det muligt for 

modtager skolen at planlægge elevens videre uddannel- 

sesforløb (efter flytte datoen). En forventet flytning bør 

siden ændres til en endelig flytning eller slettes igen. 
 

Ved en endelig flytning skifter elevens arrangerende sko- 

le når afsender skolen har modtaget en kvittering for at 

modtager skolen har accepteret flytningen. 

Elevdeling Elevdeling anvendes hvis flere skoler i samme kalender- 

periode underviser en elev. Det kan være forskellige dage 

i en uge eller forskellige periode inden for samme tælle- 

periode. Elevens arrangerende skole ændres ikke. Det er 

den arrangerende skole som indberetter årselever for hele 

elevens undervisning. Afregning for den undervisning der 

sker på den ’anden’ skole må aftales mellem, skolerne 

indbyrdes. 
 
 

Generelt 
Denne administrative vejledning vedrører deling af elever mellem to eller 

flere skoler. Ved elevdeling forstås at eleven i løbet af en skoleperiode 

modtager undervisning på flere forskellige skoler. Undervisningen kan 

ligge i den samme kalenderperiode eller efter hinanden på de enkelte sko- 

ler. Eleven kan således teoretisk modtage undervisning på flere skoler på 

samme undervisningsdag (hvis skolerne ligger tilstrækkelig tæt på hinan- 

den rent geografisk). 
 

For elevdeling gælder følgende: 
 

 Det er kun den arrangerende skole der kan foretage elevdeling for 

en elev (en gennemførende skole kan således ikke dele eleven 

’videre’) 

 Det er kun den arrangerende skole der indberetter oplysninger om 

eleven: 

 Årselevbidrag (skolerne må afregne indbyrdes – det er et 

krav fra UVM) 

 Indberetning af karakterer og resultater 

 Indberetning til Danmarks Statistik 

 Indberetning til AUB 
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 En elev kan ikke samtidig være ’delt’ og udlånt. 

 Eleven behøver ikke have nogen uddannelsesaftale 
 

En elevdeling vedrører en bestemt periode. En elev kan deles i flere peri- 

oder. Det er således muligt at dele en elev mellem flere end to skoler i 

den samme periode og også at dele eleven i forskellige perioder mellem 

de samme skoler. Hvis arrangerende skole deler en elev flere gange med 

den samme gennemførende skole, må perioderne ikke være overlappen- 

de. 
 

Bemærk at der omkring dataudvekslingen gælder følgende: 
 

 Når en skole danner data, som skal sendes til den anden skole 

(uanset om dette er på den arrangerende eller den gennemførende 

skole), bliver selve dataafsendelsen foretaget af et batchjob. 

 Selve elevdelingen og godkendelsen af denne sendes af 

batchjobbet B224 Elevudlån/-deling, afsendelse. 
 

 Skoleforløbsplaceringer kan sendes fra arrangerende skole til 

gennemførende skole af batchjobbet B305 Opdatering af ud- 

lån på interessentskoler. Bemærk, at dette job overfører alle 

oplysninger om skoleforløbsplaceringer til interessentsko- 

lerne uanset om disse er på den arrangerende skole, eller på 

andre skoler i forbindelse med elevudlån/-deling. 
 

 Skoleforløbsplaceringer kan sendes fra gennemførende skole 

til arrangerende skole af batchjobbet B215 Overførsel af æn- 

dringer for ekstern elev. 
 

 Holdplaceringer sendes fra den gennemførende skole til den 

arrangerende skole af batchjobbet B429 Afsendelse af eks- 

terne holdplaceringer. Oplysninger om holdplaceringer på 

arrangerende skole sendes ikke til gennemførende skole. 
 

 Fravær sendes fra gennemførende skole til arrangerende sko- 

le af batchjobbet B424 Afsendelse af eksternt fravær. Oplys- 

ninger om fravær på arrangerende skole sendes ikke til gen- 

nemførende skole. 
 

 Karakterer registreret på den gennemførende skole sendes til 

arrangerende skole af batchjobbet B206 Afsend karakterer til 

arrangerende skole. Karakterer fra arrangerende skole sen- 

des ikke til gennemførende skole. 
 

Disse batchjob bestilles automatisk af jobbestillingsfunktionen. 
 

 På modtager-skolen er situationen anderledes. Her modtages da- 

taene af batchjobs, som startes automatisk, når der kommer   data, 
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som disse batchjobs skal behandle. Disse batchjobs skal derfor 

ikke sættes op til at køre automatisk. 

 For at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan 

det anbefales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: 

Elever → Elevdeling og Elever → Elevudlån). Her kan man følge 

dataudvekslingen mellem skolerne. Vinduet kan anvendes både  

på arrangerende skole og gennemførende skole. På gennemføren- 

de skole vil en elev dog først fremgå af vinduet, når man har be- 

handlet delingen. 

 Hvis en elevdeling af den ene eller anden grund ikke går godt, vil 

det desværre ikke nødvendigvis fremgå af vinduet B426 Elevde- 

ling, afsendelse. Til at ’fange’ sådanne elevdelinger findes ud- 

skriften B291 Ikke gennemførte elevudlån og delinger. Det må 

kraftigt anbefales at udskrive denne med regelmæssige mellem- 

rum. 
 

I de følgende afsnit gennemgås forholdene omkring en elevdeling for 

henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. Udgangs- 

punktet for beskrivelsen er, at en elev med sin hjemskole (den arrange- 

rende skole) aftaler, at han/hun i en periode skal deltage i undervisning  

på en anden erhvervsskole (den gennemførende skole). 
 

Arbejdsgange 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 

 Arbejdsgange på arrangerende skole 

Indmeldelse 

Oprettelse af elevdeling 

Placering på skoleforløb 

Placering på hold 

Skema 

Fravær 

Karakterer 

Uddannelsesaftaler 

Skolehjem 

Skolepraktik 

Brobygning 

Indberetninger 

Eksamensadministration 

Beviser 

Datakommunikation 

 Arbejdsgange på gennemførende skole 

Godkendelse af elevdeling 

Elevdeling og udlån 

Placering på skoleforløb 

Placering på hold 

Skema 
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Fravær 

Karakterer 

Uddannelsesaftaler 

Skolehjem 

Skolepraktik 

Brobygning 

Indberetninger 

Eksamensadministration 

Beviser 

Datakommunikation 
 

Arbejdsgange på arrangerende skole 

Indmeldelse 
 

Det er en forudsætning, at eleven er indmeldt og oprettet som elev i 

EASY-A. 
 

Oprettelse af elevdeling 
 

En elevdeling dannes i vinduet B426 Elevdeling, afsendelse. 
 

Registrering af elevdelingen omfatter følgende oplysninger: 
 

 Elevens CPR-nr. og uddannelse 

 En evt. note om eleven knyttet til elevdelingerne for denne elev 

 Gennemførende skole, der skal forestå dele af undervisning dvs. 

den skole eleven ’deles’ med 
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 Skoleperiode (og evt. speciale) elevdelingen vedrører 

 Kalenderperiode elevdelingen vedrører 

 Omfang af undervisning på gennemførende skole 
 

Det er muligt at lave flere elevdelinger på den samme skoleperiode, og 

det er tilsvarende muligt at dele eleven på forskellige skoleperioder på 

vinduet. 
 

Hvis en elev skal deles flere gange på samme skoleperiode og med den 

samme skole, skal der kun være en linje i blokken Elevdeling, men flere 

perioder i blokken Delingsperiode. 
 

Hvis en elev skal deles i samme skoleperiode og tidsmæssige periode 

mellem flere en to skoler, skal der være flere linjer i blokken Elevdeling. 

Det nødvendigt at gemme oplysningerne mellem hver af elevdelingerne. 

Der kan pt. ikke gemmes to elevdelinger med samme startdato på én 

gang. 
 

Bemærk, at cursorgangen på vinduet kan være lidt drilsk. Når man tryk- 

ker retur efter at have angivet en linje i blokken Elevdeling går cursoren 

til næst linje i denne blok. Typisk vil man i stedet have brug for at angive 

en eller flere delingsperiode(r) for den pågældende elevdeling. For at 

kunne gøre det, er det nødvendigt først at slette den blanke linje i blokken 

Elevdeling, som cursoren er rykket ned på. 
 

Efter endt registrering trykkes på knappen Del (eller Gendel hvis oplys- 

ningerne af en eller anden grund skal sendes igen). Herved lægges oplys- 

ningerne parate til at blive sendt til den gennemførende skole. 
 

Som nævnt ovenfor sker selve afsendelsen af oplysningerne ved hjælp af 

batchjobbet B224 Elevudlån/deling, afsendelse. 
 

Når den gennemførende skole godkender elevdelingen modtages en kvit- 

tering herfor. 
 

Det vil være muligt at registrere flere elevdelinger for samme elev, sam- 

me skoleperiode og evt. samme kalenderperiode til flere forskellige gen- 

nemførende skoler. 
 

Det er derimod ikke muligt at dele eleven flere gange med den samme 

gennemførende skole i perioder der kalendermæssigt er overlappende. 
 

Hvis en elevdeling af en eller anden grund ikke kan sendes af sted, frem- 

går det desværre ikke af vinduet B426 Elevdeling, afsendelse, at der er 

noget galt. Det må derfor kraftigt anbefales løbende at følge med i data- 

udvekslingen på vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever → 

Elevdeling) og regelmæssigt at udskrive B291 Ikke gennemførte elevud- 

lån og delinger. 
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Placering på skoleforløb 
 

Som tidligere nævnt er det den arrangerende skole, som har ansvaret for 

indberetning af årselever og indberetning til AUB. 
 

Den arrangerende skole skal derfor forløbsplacere eleven både i perio- 

de/skoleperioder, hvor eleven undervises på arrangerende skole, og i pe- 

rioder/skoleperioder, hvor eleven evt. kun undervises på gennemførende 

skole. 
 

Til kontrol af at skolen ikke mangler at forløbsplacere elever i nogen de- 

lingsperiode kan udskriften C030 Delingselever uden forløbsplacering 

anvendes. Udskriften viser elever som har delinger der ikke helt er dæk- 

ket af forløbsplaceringer på skolen selv. 
 

Forløbsplaceringen medfører automatisk oprettelse af ÅE-bidrag og 

Elev-i-aer-periode (hvis betingelserne herfor er opfyldt). 
 

ÅE-bidrag og Elev-i-aer-periode for delte elever indgår i de respektive 

indberetninger på lige fod med ÅE-bidrag og Elev-i-aer-periode for ’al- 

mindelige’ elever. Hvis der er overført fravær fra den gennemførende 

skole vil dette indgå i beregningen af AUB-bidrag. 
 

Oplysninger om skoleforløbsplaceringer (start og slut) på arrangerende 

skole kan sendes til gennemførende skole af batchjobbet B305 Opdate- 

ring af udlån på interessentskoler. Bemærk, at batchjobbet ikke kører 

automatisk jf. de indledende kommentarer. 
 

Hvis den gennemførende skole sender oplysninger om skoleforløbsplace- 

ringer (start og slut) bliver de modtaget af B216 Modtagelse af ændringer 
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for udlånt elev. Batchjobbet kører automatisk. Oplysningerne om elevens 

samlede skoleforløbsplaceringer kan i givet fald ses på vinduet A651 Ud- 

dannelsesforløb. 

 

 
 

Placering på hold 
 

Hvis eleven i den periode/skoleperiode, hvor han/hun er delt med gen- 

nemførende skole, også skal modtage undervisning på arrangerende sko- 

le, skal eleven holdplaceres på samme måde som ’almindelige’ elever. 
 

Modtagelse af holdplaceringer fra gennemførende skole: 

Når eleven holdplaceres på den gennemførende skole overføres op- 

lysninger om holdplaceringens periode til den arrangerende skole.  

Her modtages de af batchjobbet B430 Modtagelse af eksterne hold- 

placeringer, som lægger data i basen. Oplysningerne er ikke synlige 

på den arrangerende skole, men benyttes af udskriften A734 Elever 

der ikke er holdplaceret på tælledato, således at elever, som er hold- 

placeret på tælledatoen på den gennemførende skole, ikke vil komme 

ud på denne udskrift, når den køres på den arrangerende skole i for- 

bindelse med at denne indberetter årselever for fuldtidselever. 
 

Skema 
 

Der er ingen systemmæssig sammenhæng mellem en delt elevs skemaer 

på henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. 
 

I det omfang eleven inden for samme kalenderperiode modtager under- 

visning på begge skoler, er det derfor op til skolerne rent administrativt at 

sikre, at skemaerne lægges på en sådan måde, at eleven rent faktisk kan 

følge undervisninger på de to skoler. 
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På skolen kan man således kun se elevens skema for undervisningen på 

egen skole ikke skemaet for undervisningen på den anden skole. Fra sy- 

stemet kan der derfor heller ikke udskrives et samlet skema til eleven. 
 

Fravær 
 

Elevens fravær for den del af undervisningen som foregår på egen skole 

registreres som for alle andre elever. 
 

Modtagelse af fravær fra gennemførende skole: 

Fravær som registreres på den gennemførende skole overføres til den 

arrangerende skole. Her modtages de af batchjobbet B425 Modtagel- 

se af eksternt fravær, som sørger for at lægge oplysningerne ned i da- 

tabasen. Oplysningerne overføres summeret pr. uge svarende til uge- 

baseret fravær uanset om der på den ene eller begge skoler (på de ak- 

tuelle afdelinger) anvendes skemabaseret eller ugebaseret fravær. 
 

Oplysningerne om det eksterne fravær dvs. fraværet på den gennemfø- 

rende skole kan ses på vinduerne A186 Totaloplysninger, skemabaseret, 

elev og A187 Totaloplysninger, ugebaseret, elev. Der vises oplysninger 

totalt for perioden og opdelt på centrale fraværskoder (GIF). Bemærk, at 

hvis man afgrænser til en periode, som omfatter en del af en uge, vil det 

eksterne fravær, som vises, være for hele ugen. 
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Det ikke-godkendte eksterne fravær indgår på linje med elevens ikke- 

godkendte fravær på egen skole ved beregningen af AUB-bidrag (fradrag 

for ikke godkendt fravær omregnet til uger). 
 

Elevens eksterne fravær vil også blive medtaget på udskriften A205 Fra- 

værsliste skemabaseret lektion, men ikke på fraværsbreve, fordi det ikke 

umiddelbart er muligt at beregne fraværsprocenten for det eksterne fra- 

vær. 
 

Karakterer 
 

Elevens karakterer for den del af undervisningen som foregår på egen 

skole registreres som for alle andre elever. 
 

Modtagelse af karakterer fra gennemførende skole: 

De karakterer som eleven modtager på den gennemførende skole i 

forbindelse med elevdelingen skal overføres til den arrangerende sko- 

le. Her modtages de af batchjobbet B207 Modtag karakterer på ar- 

rangerende skole. Batchjobbet køres automatisk. 
 

Der kan overføres både frigivne og ikke-frigivne karakterer. 
 

På arrangerende skole vil der i elevens karakterer indgå karakterer fra 

både arrangerende og gennemførende skole. Det er muligt at opdatere en 

karakter, selv om den kommer fra gennemførendes skole. 
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Uddannelsesaftaler 
 

Der er som nævnt tidligere ikke noget krav om, at en elev skal have en 

uddannelsesaftale for at eleven kan deles med en anden skole. 
 

Hvis en elev har en central uddannelsesaftale, sendes aftalen som en del 

af elevens stamoplysninger til den gennemførende skole i forbindelse 

med delingen. Efterfølgende ændringer af elevens uddannelsesaftaler vil 

ligeledes blive overført fra den arrangerende skole til den gennemførende 

skole. 
 

Skolehjem 
 

Da deleeleven er forløbsplaceret, vil det være muligt at booke eleven på 

skolehjem. Bookingerne skal kun omfatte de perioder, hvor eleven skal 

bo på arrangerende skoles skolehjem. 
 

Der overføres ikke oplysninger om elevens bookinger til den gennemfø- 

rende skole. Indberetninger af skolehjemsårselever for deleeleven vil kun 

omfatte de bookinger, der er foretaget på arrangerende skole. 
 

Hvis deleeleven skal bo på skolehjem på gennemførende skole, sender 

arrangerende skole en ekstern bookinganmodning til gennemførende sko- 

le, som denne så godkender eller afviser. 
 

Skolepraktik 
 

En deleelev kan placeres i skolepraktik. Skolepraktikken kan dække både 

’almindelige’ perioder/skoleperioder og perioder/skoleperioder, hvor ele- 

ven er delt med gennemførende skole. Der kan dog hverken være tids- 

mæssige overlap i forhold til forløbsplaceringer på arrangerende skole 

eller på gennemførende skole. 
 

Oprettelse af en praktikplacering for deleeleven vil på sædvanlig måde 

medføre automatisk oprettelse af ÅE-bidrag/skolepraktik. 

 

Det frarådes at bruge deling til håndtering af skolepraktikelever hvis det 

drejer sig om elever som tilhører et Praktikcenter og som modtager 

undervisning på en samarbejdsskole. 
 

Brobygning 
 

Det vil være muligt at dele brobygger-elever på lige fod med ’almindeli- 

ge’ fuldtidselever. 
 

Indberetninger 
 

Den arrangerende skole foretager alle indberetninger for den delte elever 

(med undtagelse af udlån til eksternt skolehjem): 
 

 Indberetning af årselever: 

 Almindelige årselever 
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 Skolehjemsårselever (for egne bookinger) 

 Skolepraktikårselever 
 

 Indberetning til AUB 

 Indberetning til Danmarks Statistik 

 Indberetning til FtU og KOT. 

 Indberetning af karakterer 

 Resultatindberetning 
 

Skolen skal ikke foretage sig noget specielt af hensyn til de delte elever. 

De medtages helt automatisk i de pågældende indberetninger. 
 

Eksamensadministration 
 

Hvis en delt elev skal til eksamen i et eller flere af fag, som eleven ikke 

modtager undervisning i på arrangerende skole, kræver det en særlig 

håndtering. 
 

Det må generelt anbefales, at eleven går til eksamen på arrangerende sko- 

le i de fag hvor eleven modtager hele eller dele af undervisningen på ar- 

rangerende skole (dvs. hvor der findes skolefag-på-holdplaceringer på 

arrangerende skole). 
 

Hvis eleven skal til eksamen i et fag hvor undervisningen udelukkende 

foregår på gennemførende skole, bør eleven også gå til eksamen i dette 

fag på gennemførende skole. Det er der ikke noget til hinder for, blot kan 

eleven ikke udtrækkes til eksamen. Eksamensadministrationen på gen- 

nemførende skole må derfor foregå uden en udtrækning efter priorite- 

ringslister (stort set som eksamen på ÅU). Se den administrative vejled- 

ning om eksamen. 
 

Hvis eleven har gennemført de evt. eksamener eleven skal til på gennem- 

førende skole og de tilsvarende eksamenskarakterer er overført til arran- 

gerende skole, kan eksamensadministrationen på arrangerende skole 

gennemføres som normalt dvs. baseret på udtrækning efter prioriterings- 

lister. De registrerede eksamenskarakterer (på den rigtige termin) vil sik- 

re at eleven ikke kommer til eksamen i for mange fag. 
 

Beviser 
 

Skolen udskriver de beviser og vejledninger eleven har krav på. Da ka- 

raktererne fra gennemførende skole er overført er der ingen problemer i 

det. 
 

Datakommunikation 
 

Til at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan det an- 

befales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever → 

Elevdeling og Elever → Elevudlån). Her kan man følge dataudvekslin- 

gen mellem skolerne. 
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Arbejdsgange på gennemførende skole 

Godkendelse af elevdeling 
 

Skolen modtager oplysning om elevdelingen fra arrangerende skole. 

Elevdelingen skal godkendes eller afvises på vinduet B427 Elevdeling, 

modtagelse. Når elevdelingen godkendes eller afvises sendes oplysning 

herom til den arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B224 Elevud- 

lån Elevudlån/-deling, afsendelse. Bemærk at batchjobbet ikke køres au- 

tomatisk. 
 

 

Godkendelse af en elevdeling medfører at eleven med tilhørende stamop- 

lysninger oprettes i EASY-A (hvis de ikke findes i forvejen). 
 

Afvisning af en elevdeling medfører, at elevdeling slettes. 
 

Elevdeling og udlån 
 

Det er ikke muligt at dele eller udlåne eleven videre til andre skoler, idet 

kun arrangerende skole kan dele og udlåne en elev. 
 

Placering på skoleforløb 
 

Eleven skal placeres på skoleforløb, som vedrører den skoleperiode, ele- 

ven er delt på. Eleven vil ikke kunne forløbsplaceres på andre skoleperi- 

oder. Hvis eleven skal kunne bookes på skolehjem skal du sørge for at 

sætte J til Skolehjem på forløbsgruppen. 
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Oprettelse af forløbsplaceringer vil ikke medføre at der oprettes ÅE- 

bidrag eller Elev-i-aer-periode. Dette sikrer, at gennemførende skole ikke 

kan foretage indberetning af ÅE-bidrag og indberetning til AUB. 
 

Oplysninger om den eller de registrerede forløbsplaceringer kan overfø- 

res til arrangerende skole (der er ikke noget systemmæssigt krav om det). 

Det gøres af batchjobbet B215 Overførsel af ændringer for ekstern elev. 

Batchjobbet køres ikke automatisk. 
 

Til kontrol af at skolen ikke mangler at forløbsplacere elever i nogen de- 

lingsperiode kan udskriften C030 Delingselever uden forløbsplacering 

anvendes. Udskriften viser elever som har delinger der ikke helt er dæk- 

ket af forløbsplaceringer på skolen selv. 
 

Placering på hold 
 

Skolen placerer eleven på det eller de hold, hvor den aktuelle undervis- 

ning skal finde sted. 
 

Oplysninger om den eller de registrerede holdplaceringer skal sendes re- 

tur til arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B429 Afsendelse af 

eksterne holdplaceringer. Batchjobbet køres ikke automatisk. 
 

Skema 
 

Der er ingen systemmæssig sammenhæng mellem en delt elevs skemaer 

på henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. 
 

I det omfang eleven inden for samme kalenderperiode modtager under- 

visning på begge skoler, er det derfor op til skolerne rent administrativt at 

sikre, at skemaerne lægges på en sådan måde, at eleven rent faktisk kan 

følge undervisninger på de to skoler. 
 

På skolen kan man således kun se elevens skema for undervisningen på 

egen skole ikke skemaet for undervisningen på den anden skole. Fra sy- 

stemet kan der derfor heller ikke udskrives et samlet skema til eleven. 
 

Fravær 
 

Der registreres fravær for deleeleven på samme måde som for ’alminde- 

lige’ elever. 
 

Oplysninger om det registrerede fravær summeret pr. uge sendes retur til 

den arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B424 Afsendelse af eks- 

ternt fravær. Batchjobbet køres ikke automatisk. 
 

Karakterer 
 

Der registreres karakterer for deleeleven på samme måde som for ’al- 

mindelige’ elever. 
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De registrerede karakterer sendes retur til den arrangerende skole. Det 

gøres af batchjobbet B206 Afsend karakterer til arrangerende skole. 

Batchjobbet køres ikke automatisk. 
 

Uddannelsesaftaler 
 

Deleelevens uddannelsesaftaler modtages som en del af selve elevdelin- 

gen. Efterfølgende ændringer af elevens uddannelsesaftaler vil ligeledes 

blive overført fra den arrangerende skole til den gennemførende skole. 
 

Skolehjem 
 

En deleelev kan ikke bookes på grundlag af skoleforløbsplaceringer på 

gennemførende skole. 
 

Hvis eleven skal bo på skolehjem på gennemførende skole skal arrange- 

rende skole udlåne eleven til skolehjemmet på den gennemførende skole. 

Skolen godkender eller afviser den eksterne bookinganmodning. Der 

henvises til den administrative vejledning om udlån til skolehjem. 
 

Efter godkendelse af bookinganmodningen kan gennemførende skole 

booke deleeleven på skolehjem. 
 

Skolepraktik 
 

Deleeleven vil ikke kunne placeres i skolepraktik på gennemførende sko- 

le. 
 

Brobygning 
 

Brobygger-elever, som gennemførende skole modtager som deleelever, 

behandles på samme måde som andre deleelever. 
 

Indberetninger 
 

Indberetninger foretages ikke af gennemførende skole. Eneste undtagelse 

er i forbindelse med udlån til skolehjem. For sådanne elever skal der ind- 

berettes skolehjemsårselevbidrag. 
 

Det er noget systemet selv sørger for så det er ikke noget skolen skal tage 

særlige hensyn til. 
 

Eksamensadministration 
 

Det må generelt anbefales, at eleven kun går til eksamen på gennemfø- 

rende skole i de fag hvor eleven modtager hele undervisningen på gen- 

nemførende skole (dvs. hvor der ikke findes skolefag-på-holdplaceringer 

på arrangerende skole). 
 

Eleven kan ikke på sædvanlig måde udtrækkes til eksamen. Eksamens- 

administrationen må foregå uden en udtrækning efter    prioriteringslister 
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(stort set som eksamen på ÅU). Se den administrative vejledning om ek- 

samen. 
 

Beviser 
 

Udskrivning af beviser for deleeleven foretages ikke af den gennemfø- 

rende skole. 
 

Datakommunikation 
 

Til at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan det an- 

befales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever → 

Elevdeling og Elever → Elevudlån). Her kan man følge dataudvekslin- 

gen mellem skolerne. En elevdeling fremgår dog først af vinduet, når  

man har behandlet delingen. 


