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Kontering for elever på ud- 
dannelse 3514 og 3569 
Sidst opdateret 18-05-2016/version 2.0/ 
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Vejledningen består af 2 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

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

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

første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, 

hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et op- 

slagsværk. 
 

Ændringer 
Vejledningen er lagt om til det nye layout og tilpasset overgangen til Na- 

vision Stat. 
 

Generelt 
Denne administrative vejledning vedrører kontering på uddannelser der 

ikke må indberettes på til UVM. 
 

Undervisningsministeriet stiller krav om kontering på CØSA-formål  

3500 for alle fag, som knyttes til elevernes holdplacering på uddannelse 

3514 og 3569. Derfor skal konteringen for disse elever ske som beskrevet 

nedenfor. 
 

Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med ad- 

ministration af konteringer i EASY-A på hold, holdplaceringer og skole- 

fag-på-hold. 
 

Følgende gælder: 

 De aktuelle UVM-fag konteres på CØSA-formål 3500 hvilket 

sikres via elektronisk udmelding fra UVM (CØSA). Alle skolefag 

der er knyttet sammen med disse UVM-fag formålskonteres der- 

for automatisk på CØSA-formål 3500. For skolefag som er knyt- 

tet sammen med UVM-fag behøver skolen således ikke gøre no- 

get. 

 Skolefag der ikke er knyttet sammen med et UVM-fag skal have 

formålskontering på holdet på A392 Afvigende kontering på hold- 
placering, hvis der er enkelte elever med uddannelse 3514 og 
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3569 eller på A326a Lønkonti tilknyttet dette hold, hvis alle elever 

er holdplaceret med uddannelse 3514 og 3569. Dvs. skolen skal 

sørge for at registrere formålskontering. 
 

Arbejdsgange 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 

 Fordelinger der bruger Ø-formål (som findes på grundlag af 

CØSA-formål) 

 Fordelinger der bruger CØSA-formål 
 

Fordelinger der bruger Ø-formål (som findes 
på grundlag af CØSA-formål) 
Der er tale om følgende batchjobs og udskrifter: 

 

 B940 Lønfordeling til Navision Stat (når der er skiftet til Navision 

Stat som økonomisystem) 

 B982 Timer ved lønfordeling (udskrift, med EASY-Ø som øko- 

nomisystem) 

 B942 Timer ved NS-lønfordeling (udskrift, med Navision  Stat 

som økonomisystem) 

 B948 Lønfordelingskonti per elev 
 

Disse jobs kræver, at der til et fundet CØSA-formål ud fra UVM-faget 

eller elevens uddannelse kan findes et Ø-formål. Da Undervisningsmini- 

steriet ikke ønsker indberetning på CØSA-formål 3514 og 3569, skal 

skolen sørge for, at der er formålskonteret på A392 Afvigende kontering 

på holdplacering eller på A326a Lønkonti tilknyttet dette hold på de hold, 

hvor der er et eller flere fag, der ikke er knyttet sammen med et UVM- 

fag, dvs. alle fag på holdet dermed får samme formålskontering. 
 

Hvis skolen ikke har oprettet et Ø-formål, der er knyttet sammen med 

CØSA-formål 3514 eller 3569 vil det fremgå af loggen, når der er timer, 

der ikke kan fordeles på. Skolen skal sørge for, at der formålskonteres på 

A392 Afvigende kontering på holdplacering eller på A326a Lønkonti til- 

knyttet dette hold. 
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Hvis skolen har oprettet et Ø-formål, der er knyttet sammen med CØSA- 

formål 3514 eller 3569 vil der blive bogført på dette formål, når der er 

timer på lokale skolefag. Skolen skal sørge for at gennemgå udskriften 

B982 Timer ved lønfordeling inden lønfordelingen bogføres. Det betyder 

at lønfordelingen skal bestilles igen, efter der er formålskonteret på A392 

Afvigende kontering på holdplacering eller på A326a Lønkonti tilknyttet 

dette hold. 
 


