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Dette nyhedsbrev er rettet mod ledelserne på erhvervsskolerne, 

erhvervsakademierne, SOSU-skolerne og landbrugsskolerne. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sikre, at I får løbende og 

målrettet information om forløbet af EASY-C-projektet samt om 

systemændringerne i forbindelse med EUD-reformen. 

Flytning af skoler til EASY-C 

Flytningen af skoler til EASY-C er nu gået ind i den afsluttende 

fase. I weekenden den 7.-8. februar 2015 er otte skoler blevet 

flyttet til EASY-C. Flytningen foregik uproblematisk, og 

efterfølgende er skolerne kommet sikkert i gang med den nye 

platform. Systemets performance har været fin bortset fra en 

enkelt episode mandag eftermiddag på grund af en ”løbsk” 

jobafviklingsproces hos en enkelt skole. 

I den kommende weekend og den efterfølgende mandag den 

14.-16. februar 2015 flyttes de sidste 22 skoler. Forventningen 

er, at flytningen vil foregå uden væsentlige problemer, men 

Styrelsen for IT og Læring vil arbejde med fuldt beredskab i 

perioden og følge processen tæt. 

Sammen med leverandøren har vi fortsat fuldt fokus på de 

prioriterede fejlrettelser i systemet. Den ugentlige fejloversigt 

inkl. status og forventet løsningshorisont er publiceret i dag på 

admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder. 

Status på afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev vil det være muligt senest den 

15. marts 2015 at hente ansøgninger og oprette elever med 

elevtype i EASY. 

http://admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder


Vi er gået i gang med at teste de første funktionaliteter i 

leverancen og fortsætter testen i den kommende uge.   

Løsning af SU-relaterede problemer 

Et begrænset antal aktuelle fejl i EASY kan tilsammen have den 

effekt, at elever, der allerede har brugt fem uddannelsesforsøg, 

uberettiget kan fortsætte med at få SU. Elever, der uberettiget 

modtager SU på denne baggrund, vil blive mødt med et 

tilbagebetalingskrav. Det skønnes, at fejlene kun vil vedrøre 

relativt få elever på landsplan.  Leverandøren arbejder på en 

løsning af problemet, der vil kunne implementeres, når alle 

skoler er flyttet til EASY-C. 

Nogle skoler har desuden oplevet fejl i forbindelse med 

afhentning af password fra SU, så det ikke var muligt at 

overføre beskeder fra de administrative systemer til SU. Dette 

problem er nu løst. 

 


