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Karaktergennemsnit 
Sidst opdateret 07.03.2005/UNI•C. 

 

I EASY-A findes fem batchjobs som udtrækker oplysninger om karaktergennemsnit og 

beståelsesprocenter (i de fag hvor der ikke gives karakterer efter 13 skalaen). Disse batchjob 

leverer resultaterne i CSV-filer (kommaseparerede filer) med henblik på at oplysningerne 

kan lægges op på skolens hjemmeside og dermed understøtte myndighedskravet om 

gennemsigtighed i uddannelserne. 

 

Neden for beskrives hver af de fem batchjob. 

 

Batchjobbene bestilles som alle andre batchjob og udskrifter på vinduet A101 Bestilling af 

batchjobs og udskrifter (menu: System->Jobs). Kørslen af batchjobbene dokumenteres af en 

log, der viser de anvendte afgrænsninger, hvornår jobbet er kørt, og antallet af dannede 

dataposter. 

 

 B570 Karaktergennemsnit, EUD 

 B571 Karaktergennemsnit og eksamensresultater, HHX/HTX 

 B572 Karaktergennemsnit, KVU-uddannelser 

 B573 Karaktergennemsnit, Åben uddannelse 

 B575 Karaktergennemsnit, AMU 

 

Generelt gælder det, at der kun dannes gennemsnitsoplysninger, hvis der er mindst tre 

resultater at danne gennemsnit ud fra. For de enkelte gennemsnit/ beståelsesprocenter 

angives det, hvor mange elever dette resultat er baseret på. 

 

B570 Karaktergennemsnit, EUD 

 

Formålet med dette batchjob er at danne oplysninger om karaktergennemsnit for elever på 

erhvervsuddannelser. 

 

Jobbet danner oplysninger om frigivne karakterer afgivet på egen skole (hverken karakterer 

som er overført fra andre skoler eller meritkarakterer).For de karakterer som afgives efter 

13-skalaen angives et karaktergennemsnit, og for de karakterer som er afgivet efter andre 

skalaer angives en beståelsesprocent. Der medtages kun karakterer afgivet inden for et 

angivet terminsinterval. 

 

Oplysningerne er opdelt på følgende måde: 

 Type 

 CØSA-formål 

 UVM-fag 

 Niveau 

 Karaktertype (der medtages standpunkt-, års- og eksamenskarakterer) 

 Evalueringsform (mundtlig, skriftlig etc.) 

 

Specielt om type skal der bemærkes følgende: Værdien kan være T, G, O, S eller P. 

 Værdien T (på tværs af uddannelser) benyttes for karakterer som er afgivet på 

grundforløb uanset udannelse (her vil CØSA-formål være blank). Karakterer for 

praktikvejselever på grundforløb tælles med her men også under typerne G, O, S og P 
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 Værdien G benyttes på grundfag for elever. Der medtages ikke karakterer på påbygning 

(dvs. hvor det af fagstatus på skolefag-på-holdplacering fremgår at der er tale om 

påbygning). Oplysningerne er opdelt på CØSA-formål. 

 Værdien O benyttes på områdefag for elever. Der medtages ikke karakterer på 

påbygning (dvs. hvor det af fagsstatus på skolefag-på-holdplacering fremgår at der er 

tale om påbygning). Oplysningerne er opdelt på CØSA-formål. 

 Værdien S benyttes på specialefag for elever. Der medtages ikke karakterer på 

påbygning (dvs. hvor det af fagstatus på skolefag-på-holdplacering fremgår at der er tale 

om påbygning). Oplysningerne er opdelt på CØSA-formål. 

 Værdien P benyttes på påbygningsfag for elever. Der medtages kun karakterer på 

påbygning (dvs. hvor det af fagstatus på skolefag-på-holdplacering fremgår at der er tale 

om påbygning). Oplysningerne er opdelt på CØSA-formål. 

 

 

B571 Karaktergennemsnit og eksamensresultater, HHX/HTX 

 

Formålet med dette batchjob er at danne oplysninger om karakter- og eksamensgennemsnit 

for elever på erhvervsgymnasiale uddannelser (formålsgruppe 02). 

 

Jobbet danner oplysninger om frigivne karakterer afgivet på egen skole (hverken karakterer 

som er overført fra andre skoler eller meritkarakterer).For de karakterer som afgives efter 

13-skalaen angives et karaktergennemsnit, og for de karakterer som er afgivet efter andre 

skalaer angives en beståelsesprocent. Der medtages kun karakterer og resultater afgivet 

inden for et angivet terminsinterval. 

 

Desuden gives oplysninger om eksamensgennemsnit. Bemærk at disse oplysninger kræver 

det der er dannet gennemsnit af Uddatas bevismodul (kræver at der er kørt endelige 

beviser). 

 

Oplysningerne er opdelt på følgende måde: 

 Type 

 CØSA-formål 

 UVM-fag 

 Niveau 

 Karaktertype (der medtages års- og eksamenskarakterer) 

 Evalueringsform (mundtlig, skriftlig etc.) 

 

Type kan antage følgende værdier: 

 K – for karaktergennemsnit 

 R – for resultatgennemsnit 

 

 

B572 Karaktergennemsnit, KU-uddannelser 

 

Formålet med dette batchjob er at danne oplysninger om karaktergennemsnit for elever på 

erhvervsakademiuddannelser. 

 

Jobbet danner oplysninger om frigivne karakterer afgivet på egen skole (hverken karakterer 

som er overført fra andre skoler eller meritkarakterer).For de karakterer som afgives efter 

13-skalaen angives et karaktergennemsnit, og for de karakterer som er afgivet efter andre 
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skalaer angives en beståelsesprocent. Der medtages kun karakterer afgivet inden for et 

angivet terminsinterval. 

 

Oplysningerne er opdelt på følgende måde: 

 CØSA-formål 

 Skolefag 

 Niveau 

 Karaktertype (der medtages kun eksamenskarakterer) 

 Evalueringsform (mundtlig, skriftlig etc.) 

 

Bemærk, at det her er skolefag der arbejdes med og ikke UVM-fag. 

 

 

B573 Karaktergennemsnit, Åben uddannelse 

 

Formålet med dette batchjob er at danne oplysninger om karaktergennemsnit for elever på 

åben uddannelser. 

 

Jobbet danner oplysninger om frigivne karakterer afgivet på egen skole (hverken karakterer 

som er overført fra andre skoler eller meritkarakterer).For de karakterer som afgives efter 

13-skalaen angives et karaktergennemsnit, og for de karakterer som er afgivet efter andre 

skalaer angives en beståelsesprocent. Der medtages kun karakterer afgivet inden for et 

angivet terminsinterval. 

 

Oplysningerne er opdelt på følgende måde: 

 CØSA-formål 

 UVM-fag 

 Niveau 

 Karaktertype (der medtages kun eksamenskarakterer) 

 Evalueringsform (mundtlig, skriftlig etc.) 

 

 

B575 Karaktergennemsnit, AMU 

 

Formålet med dette batchjob er at danne oplysninger om karakterer for AMU-elever der 

følger enkeltfag samt beståelsesprocenter for elever andre fag (dvs. ikke enkeltfag) på 

AMU-hold. 

 

Jobbet danner oplysninger om beståelsesprocenter baseret på, at en kursist skal have 

gennemført det pågældende kursus (og kursustype) med bevis, for at regnes som bestået. 

 

Oplysningerne er opdelt på uddanelser og fag.  

 

Hvis en kursist har flere kursusplaceringer på samme kursus og kursustype, skal blot én af 

placeringerne have status 1 i Bestået (gennemført med bevis) for at eleven regnes bestået. 

Eleven tælles kun med én gang. 


