
6. december 2012 i København 

7. december 2012 i Århus 

17. december 2012 i Århus 

Elevbetalinger 
Inspirationsdag 



Baggrund 

 

• Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret 

undervisning 

 

• Rekvireret undervisning  - opkrævning for ledige - hvor kurset betales 

af jobcenter/kommune 

 

• Fuld justeret pris skal udfyldes iflg. lovgivning 

 

• Opkrævning af ISB sidegevinst 
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Sådan fungerer det  

• På B702 Holdplacering skal ÅE-rekvirent være udfyldt 
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Ovenstående eksempel er AMU, men det samme 

er gældende på ÅU (A702 Holdplacering) 



Sådan fungerer det 

• På A424 Opkrævning for aktivitetsplacering vil eleverne kun arve 

de relevante gebyrer 

• Her en elev med ÅE-rekvirent ISB (har arvet alle takster) 
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Sådan fungerer det 

• På A424 Opkrævning for aktivitetsplacering vil eleverne kun arve 

de relevante gebyrer 

• Her en elev med ÅE-rekvirent UVM (har kun arvet deltagerbetaling) 
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Kvitteringsskrivelse 

• Der kan laves tilbud/kvitteringsskrivelse – R065 Pristilbud til rekvirent 
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Hvordan kommer vi der til? 

• Nye lokale gebyrtyper tilknyttet en ”Grundtype” 

• Kontostreng skal udfyldes på gebyrtyperne (minimum Ø-konto) 

      Hvis kontostrengen skal være Ø-konto+Ø-ansvar (intet formål) skal     

      det udfyldes på A421 som ”art..ansvar” – altså med 2 punktummer! 

• Kost og logi (grundtype KOSAM) skal 

      oprettes af skolen selv 

•  Gebyrer der ikke er fastlagt i takstkataloget:  

       Deltagerbetaling på ÅU (central type: Kursusgebyr) 

       Materialegebyr (central type: Lokalt gebyr)        

       - allerede oprettede gebyrtyper kan 

        bruges – tilknyt ingen grundtype  og N i  

        ”Rekvirentgebyr” 
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Hvordan kommer vi der til? 

A422 Gebyrer for aktivitet 

 

 

 

 

 

• Udfyld ”Forfaldsdato” og brug knappen ”1.Opret gebyrer” 

 

• Berig (udfyld felterne) evt. med yderlige kontooplysninger 
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Hvordan kommer vi der til? 

A422 Gebyrer for aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

• Formål kommer fra B930 Kontering af CØSA-formål 

       - på de gebyrer der ikke fik formål på A421 

• Gebyrlinier med 0 i beløb skal skolen tage stilling til.  

      Hvis der ikke skal faktureres et beløb, kan linjerne 

      slettes 
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Hvor kom taksterne fra? 

B673 Takstkatalog, UVM-fag 

 

 

 

 

 

 

 

• Det anbefales at skolerne laver tjek på udregningerne de første 

gange funktionaliteten benyttes, da det stadig er skolens ansvar at 

de korrekte beløb opkræves 
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Fuld justeret pris på A335 Skolefag på hold 

• Fuld justeret pris = den pris en ledig/ISB skal betale (alle takster) 

 

 

 

 

 

• Dan derfor gebyrer på A422 Gebyrer for aktiviteter før B159 

udfyldes, da priserne til udbud så vil blive udfyldt automatisk 
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A424 Opkrævning for aktivitetsplacering 

 

• På A424 udfyldes følgende, når gebyrer er dannet på A422: 

• N-debitor sættes på som debitor, hvor det er 

Jobcenter/kommune der skal betale 

• Forfaldsdato ændres evt. for ovenstående, hvis de først skal 

faktureres efter kurset er slut 

• Fakturaref. person, Kundeordrenr. og Kundekonto udfyldes hvis 

det er aktuelt 

Disse oplysninger kommer med ud på fakturaen, når UNI-c udmelder rettelsen af 

fakturaerne. Rettelsen er lavet som en korrigeret dataflytning, og har ikke direkte 

noget med valget af faktura at gøre  
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D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision 

Afgræns på ”Forfaldsdato” – lig med eller senere end forfaldsdato på 

A424 

• Udfyldt evt.  

      ”Fælles fakturatekst” 
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Fag opsplittet i flere perioder 
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Hvis der dannes gebyrer på 

A422 med den nye 

funktionalitet, vil der blive 

oprettet gebyrliner svarende 

til perioder på skolefag og 

det samlede beløb vil være 

prisen på faget 

Hvis gebyrer lægges på 

”manuelt” vil hver enkelt 

linje blive oprettet med 

fagets fulde beløb (altså for 

meget) 



TMK på A326 Hold 

 

Hvis hele holdet har samme TMK (på A326) kan EASY også 

beregne 

• FKVI (virksomhedsforlagt)  

• Undervisningstakst beregnes efter takstgruppe 2 

• Ingen bygningstaksameter 
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TMK på A326 Hold 

Hvis hele holdet har samme TMK (på A326) kan EASY også 

beregne 

 

• FKFJ (fjernundervisning) 

• Ingen bygningstaksameter 
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TMK på A326 Hold 

 

Hvis holdet har flere forskellige TMK’ere, vil gebyrlinjerne 

oprettes med 0 i beløb, og skolen skal i de tilfælde selv udregne 

beløbene 
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Rettelser i ÅE-rekvirent 

Ændring af ÅE-rekvirent 

• Hvis ændring af ÅE-rekvirent sker inden opkrævning, beregnes nye 

gebyrlinjer på A424 på den pågældende elev 

 

• Ændres ÅE-rekvirent efter opkrævning, kommer denne advarsel, og 

skolen bør kreditere opkrævningen før ændring af ÅE-rekvirent 
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Kost og logi 

 

For at der kan dannes gebyrlinje til opkrævning af kost og logi på 

ledige, skal der gøres følgende: 

 

• Opret gebyrtypen på A421 (grundtype KOSAM) – benyttes hvis 

skolen står for indkvartering af ledige 

• J i feltet indkvartering på holdplaceringen – B702/A702 

• Beløbet indsættes automatisk med kr. 450,- fra takstkataloget pr. 

overnatning, og hvis det skal justeres gøres det på A424 

• Hvis eleven er indkvarteret mindre end fagets varighed, justeres 

beløbet også 
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Husk 

 

Ny rutine/rækkefølge ved holdoprettelser: 

• A326 Hold 

• A335 Skolefag på hold 

• A422 Gebyrer for aktivitet 

• B159 Udbudsoplysninger for hld 

 

• Ledige GVU-elever skal ikke have ”GVU-elev” i feltet ”Betaler” på 

holdplaceringen (A702/B702) 

• Gebyrlinjer med 0 kr. slettes (man kan søge på beløbet ”0” på 

A424) 

• UMO skal være indlæst 
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Kontering 

Grundtype Betegnelse A421 

kontostreng 

på lokal 

gebyrtype 

UVM  

Kontostreng på 

A422 og A424 

Jobcenter 

Kontostreng på 

A422 og A424 

ISB 

Kontostreng på 

A422 og A424 

BETAX Deltagerbetaling, AMU 131111 131111.yyyy.xxxx 111011.yyyy.xxxx 131115.yyyy.xxxx 

FKBAT Tillægstakst, Athene AMU Bruges ikke på 

EUC Syd 

      

FKBBY Bygningstakst, AMU 111011.5620.2405   111011.5620.2405 131115.5620.2405 

FKBBK Bygningstillægstast, køreteknisk 

anlæg; AMU 

111011.5620.2125   111011.5620.2125 131115.5620.2125 

FKBFK Fællestillægstakst, køreteknisk 

anlæg, AMU 

111011.5610.2125   111011.5610.2125 131115.5610.2125 

FKBFÆ Fællesudgiftstakst, AMU 111011.5610.2120   111011.5610.2120 131115.5610.2120 

FKBPÅ Påbegyndelsestaxameter, AMU 111011.5610.2120   111011.5610.2120 131115.5610.2120 

FKBT2 Undervisningstakst,  

AMU virksomhedsforlagt (takst 2)  

111011   111011.yyyy.xxxx 131115.yyyy.xxxx 

FKBUN Undervisningstakst, AMU  111011   111011.yyyy.xxxx 131115.yyyy.xxxx 

KOSAM Kost og logi, AMU 111011.9413     111011.9413 Logi 

2611 

131115.9413 Logi 

2611 

  Kost 

2313 

Kost 

2313 
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Udsnit af eksempel på skema fra EUC Syd (se bilag) 



Skema som kan bruges for at få udfyldt konteringen på de lokale gebyrtyper (A421), samt ved kontering på A422 

og A424  

Grundtype Betegnelse A421 kontostreng 

på lokal gebyrtype 

UVM  

Kontostreng på 

A422 og A424 

Jobcenter 

Kontostreng på 

A422 og A424 

ISB 

Kontostreng på 

A422 og A424 

BETAX Deltagerbetaling, AMU         

FKBAT Tillægstakst, Athene AMU         

FKBBY Bygningstakst, AMU         

FKBBK Bygningstillægstast, køreteknisk anlæg; 

AMU 

        

FKBFK Fællestillægstakst, køreteknisk anlæg, 

AMU 

        

FKBFÆ Fællesudgiftstakst, AMU         

FKBPÅ Påbegyndelsestaxameter, AMU         

FKBT2 Undervisningstakst,  

AMU virksomhedsforlagt (takst 2)  

        

FKBUN Undervisningstakst, AMU          

KOSAM Kost og logi, AMU         

  ÅU (EVE udenfor FKB):         

EJBET Deltagerbetaling, (EVE udenfor FKB)         

GVUPL Taxameter GVU-plan (EVE udenfor FKB)         

LOKLE Lokaleleje svendeprøve (EVE udenfor 

FKB) 

        

SKUME Skuemester, svendeprøve (EVE udenfor 

FKB) 

        

TIGVU Tillæg GVU (EVE udenfor FKB)         

ÅUBYT ÅU-bygningstakst (EVE udenfor FKB)         

ÅUFÆT ÅU-fællestakst (EVE udenfor FKB)         

ÅUUNT ÅU-undervisningstakst (EVE udenfor FKB)         
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Kommende forbedringer 

• Mulighed for angivelse af  ”N-debitor”  på holdplaceringer – N-debitor 

+ EANnr.  

 

• GVU ÅU-takster kan indlæses korrekt 

 

• Nedarvning af rettelser fra A422 til A424 efter gem 

 

• Forbedret måde hvor systemet kan finde Ø-formålet – se næste side 

 

• Finansår for de anvendte takster fremgår af A424 
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Kommende forbedringer 

Default Ø-kontoformål (anden dimension i kontostrengen): 

 

1) Foreslå Ø-formål J/N (trimmevariabel) 

 

Skolen skal kunne bestemme om man ønsker at systemet foreslår ø-formål, når gebyrerne 

oprettes på A422. En ny trimmevariabel. 

 

2) Forslag til Ø-formål 

 

Hvis skolen har besluttet at systemet skal foreslå Ø-formål ved oprettelse af gebyrer på skolefag-

på-hold (A422) - dvs. når brugeren trykker på knap 1, skal ø-formål foreslås efter følgende regel: 

 

3) Hvis Ja til pkt. 1) så foreslå ø-formål på A422 efter følgende regel: 

 

- 1- Find først fagets CØSA-formål vha. A888c Kontering for UVM-fag 

- 2 - Med CØSA-formål tjekkes kontering på aktivitet B930 Kontering af CØSA-formål. 

- 3 - Hvis der ikke står noget ø-formål her for dette CØSA-formål, så tjekkes 

       A335e Konti for dette skolefag. 

- 4 - Hvis der heller ikke er noget her, så foreslå A326 lønkonto for hold. 

- 5 - Hvis der ikke findes noget ø-formål undervejs i trin -2-4, så efterlades feltet blankt. 

 

 Samme fremgangsmåde skal også benyttes ved afvikling af R083 Oprettelse af gebyrer på 

skolefag-på-hold, som er et batchjob man kan sætte i gang. 
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Kommende forbedringer 

 

 

 

Er der nogen spørgsmål ? 

 

ellers 

 

TAK for i dag ! 
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