
 

 
 
 

Nyhedsbrev til ledelserne på erhvervsskolerne 
vedrørende de studieadministrative systemer  
 
Nr. 5, den 7. marts 2015  
 

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. 

 

Status på afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk 
Natten til fredag lykkes det at rette de fejl, som har forhindret, at 

Erhvervsakademierne kunne hente deres KOT-ansøgninger fra 

Optagelse.dk. Der er desværre fortsat udfordringer med at hente 

FTU-ansøgninger.  

STIL har efterfølgende brugt fredagen på at hente 

Erhvervsakademiernes ansøgninger ind i EASY, og vi fortsætter dette 

arbejde i weekenden. Vi håber, at ansøgningerne er klar til 

behandling mandag morgen. STIL giver de enkelte 

erhvervsakademier direkte besked om situationen for deres skole på 

mandag.  

For at sikre stabil drift på systemet vil afhentningsprocessen således i 

år ske i et styret forløb, hvor STIL vil afvikle den første afhentning af 

ansøgninger og efterfølgende sætte en daglig automatisk afhentning 

op. Især den første afhentning kan være datatung, og der er derfor 

risiko for, at systemets performance bliver påvirket, hvis alle 

forsøger at hente ansøgningerne samtidigt. Forsøg derfor ikke selv at 

starte afhentningen. 

Der kommer efterfølgende også en melding vedr. FTU-

ansøgningerne, og en nærmere plan for afhentning af disse vil blive 

offentliggjort snarest muligt. Her er det ligeledes vigtigt, at man ikke 

selv forsøger at sætte jobbet i gang, da det på nuværende tidspunkt 

kan give anledning til fejl. 



EASY-P 
D. 13.2. blev der lagt en ændring på EASY-P, der betyder, at EASY-P 

nu er klar til, at der kan registreres elevtyper på 

uddannelsesaftalerne. Den nye funktionalitet kan benyttes, når 

elevtyper meldes ud på specialer med uddannelsesmodellen fra 

UVM. Elevtyper vil endvidere kunne bruges som søgekriterium ved 

søgning på aftaler.   

Det er af hensyn til administration af tilskud, AUB osv. meget 

væsentligt, at: 

 Aftaler for elever, hvis uddannelse starter efter 31.07.2015 

registreres på de nye uddannelsesversioner 

 Aftaler for elever, hvis uddannelse starter før 01.05.2015 

registreres på de eksisterende uddannelsesversioner 

Yderligere information herom kan læses her. 

 
 
Andre nyheder 
Reformkonferencen den 2. marts 

Mere end 480 deltagere deltog i Undervisningsministeriets 

konference om reformen og de systemunderstøttelser, der er på vej 

ud i de kommende måneder. 

Der var konferenceoplæg fra såvel departementet, kvalitets- og 

tilsynsstyrelsen samt STIL og STILs skolekonsulenter.  

De ca. 200 modtagne evalueringer er alt overvejende positive og 

med gode tips til mulige forbedringer til den 18/3, hvor konferencen 

gentages. 

Der var en rigtig god stemning med engagerede deltagere. Mange 

spørgsmål blev besvaret undervejs og deltagerne har desuden 

mulighed for at indsende spørgsmål. Dem vil vi forsøge at få 

besvaret og offentliggjort på stil.dk inden for kort tid. 

Der er indtil nu 350 tilmeldte til konferencen den 18/3, og vi glæder 

os til at afholde endnu en konference.  

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2015/Februar/150220-Hvad-er-med-i-EASYP-version-143-Elevtyper-paa-aftaler

