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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 systemændringerne i forbindelse med EUD-reformen. 

 

Status på afhentning af KOT-ansøgninger fra 
Optagelse.dk 
Der blev i weekenden d. 6.-8. marts åbent for afhentning af KOT-

ansøgninger fra optagelse.dk til EASY-A. Processen med den første 

afhentning samt de efterfølgende daglige afhentninger styres af STIL 

for at undgå problemer med performance. Erhvervsakademierne fik 

derfor i mandags besked om, at STIL havde hentet deres ansøgninger 

og de gerne må begynde behandlingen af ansøgningerne i EASY. 

Afhentningen er overordnet gået godt, men der er desværre 

konstateret et problem, idet information om institutionsnavn samt 

adgangsgivende uddannelse ikke kommer korrekt over i EASY-A. Der 

er dog fortsat mulighed for at se disse informationer i de 

vedhæftede bilag eller via optagelse.dk, men det er en arbejdstung 

proces, og der arbejdes derfor på en løsning hurtigst muligt. 

 

Afhentningen af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk 

På trods af en dedikeret arbejdsindsats hos leverandøren og hos STIL er det endnu ikke lykkes at lave 

de fejlrettelser i EASY-A, der skulle have sikret, at I kan hente FTU-ansøgninger fra Optagelse.dk senest 

d. 15. marts. Det betyder, at vi desværre bliver nødt til at rykke det forventede afhentningstidspunkt til 

d. 25. marts. Vi gør alt i disse timer/dage for at finde ud af, om planen kan presses, og vi er endvidere ved 

at undersøge, om vi på nogen måde kan hjælpe jer med en midlertidig manuel løsning. Vi startede fredag 

med at ringe rundt til nogle skoler for at identificere, hvilke konkrete udfordringer forsinkelsen giver dem. 

Dette fortsættes naturligvis mandag morgen. 



Vi beklager meget denne yderligere forsinkelse, og vi er klar over, at 

den er til stor gene for jeres arbejde med optagelsen af dette års 

elever, der bliver desto mere tidspresset.  

Årsagen til, at vi oplever så store udfordringer med dette års 

afhentning skyldes især, at nogle af de grundlæggende ændringer i 

forbindelse med EUD-reformen skal være på plads, inden 

afhentningen er mulig - herunder implementeringen af elevtyper. 

Det er lykkes vores leverandør at rette flere af de blokerende fejl, 

som vi har fundet i deres leverance, men det har desværre vist sig, at 

der ofte har gemt sig en lige så graverende fejl bagved. Situationen er 

meget utilfredsstillende for alle parter, og STIL har fuld fokus på at få 

opgaven i mål. 

Det realistiske afhentningstidspunkt er d. 25. marts, men vi arbejder 

naturligvis fortsat på højtryk for, at afhentningen kan ske så tidligt 

som muligt. Når de blokerende fejl er rettet, vil vi sikre en så hurtig 

og effektiv afhentning som muligt. Vi har derfor udarbejdet en 

afhentningsplan, hvor afhentningen i modsat til tidligere år styres af 

STIL. Dette sker for at minimere risikoen for performanceproblemer, 

når de mange ansøgninger, skal hentes så hurtigt som muligt. KOT-

ansøgningerne er blevet hentet på denne måde, og erfaringerne her 

fra er, at denne fremgangsmåde er særdeles effektiv. 

Afhentningsplanen for FTU-ansøgningerne meldes ud, når vi er klar 

til afhentning. Det er fortsat vigtigt, at skolerne ikke selv forsøger at 

sætte processen i gang, da dette kan give fejl, der vil være 

tidskrævende at rette op på.  

 

Andre aktiviteter 

Flere skoler oplever performanceudfordringer i EASY-A i disse dage. 

Vi overvåger hele tiden systemer og kan konstatere, at forarbejdet til 

indberetningen af årselever på nogle skoler skaber lange køer. Vi 

arbejder både på en kortsigtet løsning, hvor vi bl.a. minimerer de 

automatiske kørsler, der dagligt kører på skolerne, samt på en 

langsigtet løsning, hvor EASY-A optimeres, så den kan klare 

kommende belastningstidspunkter.  


