
 

 

 

EASY-A 11.1, nyhedsbrev 
 

EASY-A version 11.1 frigives d. 30/6-2011. Dette nyhedsbrev beskriver de 

væsentligste nyheder i denne version. 
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B609 Værdiliste for læresteder 

Vinduet B609 Værdiliste for læresteder er ændret, så det nu er muligt at 

søge på EAN-nummer på vinduet. Vinduet er en værdiliste dvs. et vindue 

der kaldes ved at trykke F9 når cursoren står i feltet CVR-nummer på fle-

re forskellige vinduer. Vinduet kan ikke kaldes direkte fra menuen. 

 

Filarkiv  

Der indføres centrale filtyper som de lokale filtyper skal referere til.  

Samtidig indføres der en mulighed for på vinduet B868 Filarkiv at angive 

om en bestemt filtype må kunne ses fra Elevplan. Værdien af feltet ’Elev-

plan’ fra den centrale filtype arves til de lokale filtyper som er knyttet til 

denne centrale filtype, men kan ændres på den lokale filtype.  

Værdien for en enkelt fil arves fra den lokale filtype den har, men det er 

muligt at ændre værdien. 

Følgende værdier indføres som centrale typer: 

Kode Må hentes fra 

Elevplan 

Kort betegnelse Betegnelse 

B-FULD J Bevis fuldtid Bevis fuldtidsuddannelser 

GRF-B J Grundf.bevis Grundforløbsbevis 

SKVEJL J Skolevejl. Skolevejledning 

DOKU J Dokumentation Dokumentation 
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UDD-B J Udd. Bevis Uddannelsesbevis 

PRAK-E J Prak. Erklæring Praktikerklæring 

B-ÅU J Bevis ÅU Bevis til åben uddannelse 

KAR-M J Kar. meddelelse Karaktermeddelelse 

INDS_B J Indstik bev. Indstik til beviser 

FRAV N Fravær Fravær 

SKHJ N Skolehjem Skolehjem 

ANDET N Andet Andet 

 

Ændring af A777 og log  

A777 ændres således, at elever som følger bestemte uddannelser ikke 

medtages i indberetningen af fuldtidsårselever og heller ikke fremgår af 

loggen. De uddannelser der er omfattet, er angivet i en ny trimmepara-

meter, der pt. har værdierne 988 og 2119. 

 

Generering af timeposter for mundtlig eksamen 

B069 Generer timeposter er ændret omkring genereringen af timeposter 

for mundtlige eksaminer. Der tages nu hensyn til den værdi af eksamina-

tionstid, der på vinduet A654 Fordel elever fremgår for den enkelte elev. 

 

Ændring af A735 Bidragsperiode med afvigende udstrækning 

Udskriften er ændret således at den ikke viser bidragsperioder, der har en 

mindre varighed end tælleperioden - hvis den samlede varighed af bi-

dragsperioderne svarer til skoleforløbets varighed. 

 

Indscannede underskrifter og AMU-beviser for enkeltfag  

tilkoblet FKB  

Der indføres en ny udskrift R048 Udskrivning af bevis for enkeltfag. 

Samtidig bliver det muligt at anvende indscannede underskrifter på alle 

beviser og certifikater til AMU-elever (2 underskrifter på certifikater og 1 

underskrift på beviser): B583 AMU-bevis, R048 Udskrivning af bevis for 

enkeltfag, B585 Certifikat og B714 certifikat (levnedsmiddel). 

 

Decimaltal for ECTS-point på skolefag 

Det bliver muligt at angive decimaltal for ECTS-point på skolefag. 

 

Ændret layout for B657 Totaludskrift AMU og B658 Detailudskrift 

AMU 

Udskrifterne ændres i den måde oplysningerne om gennemførende hhv. 
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godkendt skole og bidragstyper vises på. 

Udskriften består af tre ’grupper’: 

 Første gruppe er hold, som skolen selv gennemfører på egne god-

kendelser underopdelt i bidragstyper. 

 Anden gruppe er hold, skolen gennemfører på andre skolers god-

kendelser underopdelt i bidragstyper. 

 Tredje gruppe er hold, som andre skoler gennemfører på denne 

skoles godkendelser underopdelt i bidragstyper. 

 
Uddannelsesoplysninger overføres mellem EASY-A og 
EfterUddannelse.dk 
Uddannelse afsluttet senest 5 år 

Feltet "Uddannelse afsluttet senest 5 år" overføres mellem EfterUddannel-

se.dk og EASY-A.  

I EASY-A findes feltet på disse vinduer: 

 AMU: B702c Oplysninger til VEU-skema 
 ÅU: A702d EfterUddannelse.dk-oplysninger  

 

Feltet har betydning for kursistens mulighed for at søge VEU-godtgørelse 

og tilskud til overnatning. Det er indført for at undgå de situationer, hvor 

en kursist, der har afsluttet sin uddannelse for nyligt, fejlagtigt svarer Nej 

til "Uddannelse anvendt seneste 5 år". 

 

Afsluttet uddannelse 

For feltet "Afsluttet uddannelse" er de værdier, der kan vælges, fremover 

ens på EfterUddannelse.dk og i EASY-A.  

Tilladte værdier:  

 Faglært 
 Videregående uddannelse 
 Andre uddannelser på videregående niveau 
 Anden uddannelse. 

 

 

Tilmeldingstype i EASY-A og på EfterUddannelse.dk  

Tilmeldingstype angiver, hvordan en kursist er tilmeldt et AMU-hold eller 

ÅU-hold. 

 

Feltet "Tilmeldingstype" overføres mellem EfterUddannelse.dk og EASY-A 

og findes i EASY-A på følgende vinduer: 

 AMU: B702c Oplysninger til VEU-skema 
 ÅU: A702d EfterUddannelse.dk-oplysninger  

 

Tilmelding kan foretages som:  

 Privatperson 
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 Medarbejder 
 Selvstændig 
 Ledig 

 Virksomhed/kursusadministrator 
 

Ved tilmelding via EfterUddannelse.dk skal brugeren vælge en af disse 

muligheder. 

 

Oprettes tilmeldingen i EASY-A skal tilmeldingstypen bruges til at identifi-

cere tilmeldingen på samme måde, som når en tilmelding oprettes via 

EfterUddannelse.dk.  

 

Tilmeldingstypen er særligt relevant ved typen Privatperson, hvor det på 

EfterUddannelse.dk sikres, at arbejdsgiveren ikke kan se kursistens til-

melding eller ansøgning. 

 

TMK får betydning for ansøgning om befordringsgodtgørelse 
Værdien af TMK på Skolefag på holdplaceringer har fremover betydning 

for, om en kursist kan søge befordringsgodtgørelse. 

 

TMK for skolefag på holdplaceringer findes på disse vinduer: 

 AMU: B702 Holdplacering AMU, blokken ’Skolefag på holdplacering’ 
 ÅU: A702a Skolefag for eleven på holdet 

 

EASY-A sætter værdien for TMK på Skolefag på holdplaceringer efter føl-

gende regel: 

Findes der en TMK på A335 Perioder for skolefag på hold, benyttes denne 

værdi. Ellers tages værdien fra A326 Hold. 

 

Er der på det aktuelle hold undervisningsdage, hvor TMK afviger fra den 

allerede udfyldte værdi, skal du rette TMK'en på A335 Perioder for skole-

fag på hold. 

 

Eksempler på sammenhæng mellem TMK og mulighed for at søge godtgø-

relse: 

 FKAL: VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse 
 FKVI: VEU-godtgørelse, men ikke befordringsgodtgørelse 
 FKVIB (ny): VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse. Bruges fx 

hvis en virksomhed booker et internatkursus på en ikke-
virksomhedsadresse. 

 

Se desuden nyhed på AdmSys om den nye TMK FKVIB. 

 

 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/nyheder/2011/06060951-jvn.html

