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Skift af uddannelse og ver-
sion på udlånselever 
Sidst opdateret 25-01-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen  

Indhold 

 Ændringer 

 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 skift af version på udlånselever. Generelt er en 

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

beskæftiger sig med skift af version på udlånselever. Arbejdsgange be-

skriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som 

et opslagsværk. 

Ændringer 
Vejledningen er lagt om til det nye layout, men er ellers stort set uændret. 

Centrale begreber 

Centralt be-

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

fra-skole Ved fra-skole forstå her den skole som har udlånt eleven 

til en anden skole (til skolen). 

Fra skolen er arrangerende skole for eleven, mens til-

skolen er gennemførende skole for den del af uddannel-

sen udlånet vedrører. 

til-skole Til-skolen er den skole som modtager udlånet. Til-skolen 

er gennemførende skole for den del af uddannelsen udlå-

net vedrører. 

arrangerende 

skole 

Den skole der er ansvarlig for eleven uddannelsesforløb. 

gennemførende Den skole de gennemfører et skoleophold for eleven, 
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skole men som ikke er ansvarlig for elevens uddannelse som 

helhed. 

Generelt 
Det er muligt for skolerne at skifte uddannelse, version og speciale på 

låneelever dvs. elever som er udlånt til skolen fra en anden skole. 

I det følgende beskrives hvorledes ændringerne gennemføres. Beskrivel-

sen er opdelt på følgende nedenstående arbejdsgange. 

Arbejdsgange 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 Der er overensstemmelse mellem de to skolers oplysninger, men 

den arrangerende skole nu ønsker at skifte uddannelse, version og 

speciale på eleven 

 Håndtering af elever hvor der er uoverensstemmelse mellem de to 

skolers oplysninger om eleven 

Der er overensstemmelse mellem de to sko-
lers oplysninger, men den arrangerende skole 
nu ønsker at skifte uddannelse, version og 
speciale på eleven 
I dette og det følgende afsnit beskrives behandlingen af den situation 

hvor de to skoler har samme oplysninger om elevens uddannelse, version 

og speciale, men hvor den arrangerende skole nu ønsker at ændre uddan-

nelse, version og speciale på eleven. 

Skift af uddannelse, version og speciale på arrangerende skole (fra-

skolen) 

Selve skiftet sker på den arrangerende skole på vinduet B265 Skift ud-

dannelse, speciale/skoleforløb.  
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Når der på vinduet behandles en elev der er udlånt til andre skoler på en 

eller flere skoleperioder, kræver systemet at skolen tager stilling til alle 

de udlån som er igangværende eller fremtidige dvs. hvor forløbsplacerin-

gen slutter efter dags dato eller hvor eleven endnu ikke er forløbsplaceret 

på den gennemførende skole. 

Bemærk således at fortidige skoleforløbsplaceringer sker der ikke noget 

med. 

For hvert af de igangværende og fremtidige udlån kræver systemet, at 

brugeren: 

 angiver hvilken skoleperiode på elevens nye uddannelse, version 

og speciale, som det pågældende udlån skal knyttes til 

 eller at det pågældende udlån skal slettes 

Bemærk at hvis man skifter uddannelse dvs. CØSA-formål, skal eleven i 

forvejen være oprettet på den nye uddannelse. 

Selve angivelsen af den nye skoleperiode eller om udlånet skal slettes 

sker på hjælpevinduet B265b Eksterne skoleperioder. 
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Når man gemmes oplysningerne starter systemet et batchjob B264 Skift 

uddannelse, speciale og skoleforløb som sørger for at gennemføre æn-

dringen og sende besked herom til de gennemførende skoler (udveks-

lingstypen SVS). Datakommunikationen kan som al anden datakommu-

nikation i denne sammenhæng ses på B281 Log, udlån/deling, flytning. 

 

Skift af uddannelse, version og speciale på gennemførende skole (til-

skolen) 

Når der kommer besked om et der er skiftet uddannelse, version og spe-

ciale på en elev som er udlånt fra en anden skole, kan det ses på vinduet 

B281 Log, udlån/deling, flytning. 

Systemet starter så automatisk batchjobbet B420 Godkendelse af skift af 

uddannelse/version/speciale som gennemfører selve skiftet for alle de 

elever, der ikke allerede er forløbsplacerede. Der sendes en advis til den 

uddannelsesansvarlige. 
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Bemærk igen at hvis eleven har skiftet uddannelse dvs. CØSA-formål, 

skal eleven i forvejen være oprettet på den nye uddannelse. 

For de elever der allerede er forløbsplacerede, kan skiftet ikke sådan lige 

gennemføres. Det er nødvendigt at den gennemførende skole tager stil-

ling til hvilke skoleforløb eleven skal placeres på i forbindelse med skif-

tet. Systemet sender en advis til den uddannelsesansvarlige og man kan 

så på vinduet A420 Godkendelse af skift af uddannelse/version/speciale 

finde eleven frem. 

 

Skolen skal nu for det pågældende elevudlån angive hvilket skoleforløb 

eleven skal placeres på i stedet for det tidligere skoleforløb. Ved hjælp af 

højre musetast kan man se de holdplaceringer der måtte være knyttet til 

skoleforløbsplaceringen og tage stilling til om de skal ’flyttes’ med til 

den nye skoleforløbsplacering eller slettes. Når dette er gjort trykker man 

på knappen Godkend. Herved startes batchjob B420 som gennemfører 

selve skiftet. Der kommer en advis til den uddannelsesansvarlige uanset 

om skiftet går godt eller ikke. 

Håndtering af elever hvor der er uoverens-
stemmelse mellem de to skolers oplysninger 
om eleven 
Hvis der i forvejen ikke er overensstemmelse mellem de to skolers op-

lysninger kan den ovenstående procedure ikke gennemføres fordi kom-

munikationen mellem skolerne så ikke ’hænger’ sammen. 

Sådanne situationer burde ikke opstå hvis den ovenstående procedure 

følges, men de kan være opstået tidligere, f.eks. fordi den arrangerende 
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skole har skiftet version eller speciale på eleven efter at udlånene er fore-

taget. 

Derfor er der udviklet en udskrift B349 Udlån med anden uddannelse og 

speciale som viser hvilke elever, der er problemer med, og et vindue der 

kan ’gennemtvinge’ en sletning af de udlån, der er problemer med.  

Det er kun igangværende og fremtidige udlån (dvs. udlån hvor eleven 

ikke er skoleforløbsplaceret eller for forløbsplaceringen har en slutdato 

efter dags dato) der gøres noget ved. historiske udlån (dvs. udlån hvor 

eleven er skoleforløbsplaceret med en slutdato som ligger før dags dato) 

skal der ikke ændres på. 

Det første skolen skal gøre er at bestille den nye udskrift B349. Udskrif-

ten bør bestilles med N til medtag afsluttede udlån. 

For de elever som fremgår af udskriften skal der gennemføres en ’syn-

kronisering’ mellem de to skoler. Det kræver at de pågældende udlån 

slettes på begge skoler. Det er nødvendigt at de to skoler aftaler dette 

meget nøje da systemet ikke som sådan sikrer dette. Af samme grund vil 

systemet give en advarsel ved sletningen. 

Selve sletningen sker på vinduet B348 Sletning af elevudlån. På den ar-

rangerende skole kan dette gøres umiddelbart, og det vil medføre at der 

sendes besked til andre interessentskoler om sletningen. 

 

På den gennemførende skole er det nødvendigt først at slette en evt. sko-

leforløbsplacering før selve udlånet kan slettes (det kan igen kræve at 

holdplaceringer mv. slettes). Det kan således være en tung proces specielt 

for i gangværende udlån, men det er den eneste måde man kan sikre 

’synkroniseringen’ mellem skolerne. 
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Eleven skal så udlånes igen men nu med de korrekte oplysninger om ver-

sion og speciale og udlånet skal accepteres på den gennemførende skole, 

som igen skal oprette forløbsplacering og evt. holdplaceringer. 

Funktionaliteten i B247 Elevudlån, modtagelse er således, at hvis der 

kommer et udlån på en elev, som i forvejen findes på til-skolen - og det 

nye udlån har en anden version af uddannelsen eller et andet speciale, så 

ændres versionen og specialet på låne-eleven automatisk af systemet. 

Tidligere udlån og skoleforløbsplaceringer ændres ikke. 

 

Hvis der tilsvarende kommer en ny uddannelsesaftale på eleven med et 

andet speciale end det, der pt. findes på den gennemførende skole, så æn-

dres specialet på låne-eleven.  

Skift af version og speciale kan dog kun ske, hvis alle andre udlån på 

eleven til den pågældende skole er historiske dvs. med forløbsplaceringer 

som slutter før dags dato. Hvis der findes igangværende eller fremtidige 

udlån skal disse først slette som beskrevet ovenfor. 

På B247 vil det fremgå hvis der er tale om en ny version eller et nyt spe-

ciale for eleven og systemet vil give en advarsel om, at man nu er i gang 

med at skifte version eller speciale. 

 


