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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. 

Nyhedsbrevet er i en periode udkommet hver uge. Fremadrettet 

udkommer nyhedsbrevet ca. hver 14. dag og efter behov. 

 
Afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk 
 

 KOT-ansøgninger (Den Koordinerede Tilmelding) gælder 

ansøgninger til de videregående uddannelser og er derfor 

rettet mod erhvervsakademierne 

 FTU-ansøgninger (Den Fælles Tilmelding til 

Ungdomsuddannelserne) gælder ansøgninger til 

ungdomsuddannelserne og er derfor rettet mod erhvervs- 

landbrugs- og SOSU-skolerne. 

 

Afhentningen af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk 

Der bliver arbejdet på højtryk for at blive klar til afhentning af FTU-

ansøgere fra Optagelse.dk til EASY. Natten til fredag d. 20. marts blev 

de ændringer, der skal sikre afhentningen installeret i EASY, og der er 

i løbet af fredagen hentet rigtig mange ansøgninger over i EASY. 

For at sikre en så hurtig og effektiv afhentning som muligt har vi 

udarbejdet en afhentningsplan, som nu er blevet aktiveret. Planen 

betyder, at afhentningen modsat tidligere år styres af STIL. Dette 

sker for at minimere risikoen for performanceproblemer, når de 

mange ansøgninger skal hentes inden for en kort periode. Erfaringer 

fra afhentning af KOT-ansøgninger har vist, at denne fremgangsmåde 



er særdeles effektiv og nedsætter risikoen for 

performanceproblemer i EASY. Det er derfor fortsat vigtigt, at 

skolerne ikke selv forsøger at sætte processen i gang, da dette kan 

give fejl og generelle performanceudfordringer.  

Vi følger processen tæt hele weekenden og giver en opdateret status 

mandag.  

STIL har udarbejdet en vejledning, der viser nogle af de ændringer i 

behandlingen af ansøgningerne, der er gennemført til understøttelse 

af reformen. Den offentliggørelse på admsys.stil.dk, når 

ansøgningerne er klar i EASY. Hertil kommer en opdateret vejledning i 

behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk ligeledes på 

admsys.stil.dk. 

 

Status på afhentning af KOT-ansøgninger fra Optagelse.dk 

Erhvervsakademierne har kunnet afhente ansøgninger fra 

Optagelse.dk siden weekenden d. 6-8. marts samt herefter begynde 

behandling i EASY-A. Processen med afhentninger har været styret af 

STIL.  

Vi har en løsning undervejs vedr. problemer med manglende 

institutionsnavn samt adgangsgivende uddannelse, som omtalt i 

seneste nyhedsbrev. 

 

Ansøgninger uden prioritering 

Ansøgere til ungdomsuddannelserne, som ikke forlader grundskolens 9. 

eller 10. klasse i år, skal ansøge digitalt via Optagelse.dk. I modsætning 

til eleverne i 9. og 10. klasse, kan disse ansøgere ikke prioritere deres 

ansøgninger. Det indebærer bl.a., at der kan ligge ansøgninger fra 

samme ansøger på flere skoler, uden at skolerne kan se det. 

STIL har erfaret fra flere sider, at der er skoler, der mener, at dette er 

uhensigtsmæssigt.  For at give skolerne et bedre overblik vil STIL få 

udarbejdet et udtræk fra Optagelse.dk, der fordelt på skoler fremfinder 

ansøgere uden for grundskolen med angivelse af, hvilke ansøgninger de 

har afsendt. Vi vil efterfølgende informere de berørte skoler om 

ansøgere, som har sendt ansøgninger til flere skoler og så vidt muligt 

med angivelse af, hvilke skoler der er tale om. 

http://optagelse.dk/
http://optagelse.dk/


 

STIL vurderer, at informationerne med kan sendes krypteret til skoleren 

midt i uge 13. 

 

 
Andre nyheder 
Den anden reformkonference blev afholdt d. 18. marts med 

engagerede deltagere og spændende oplæg i mange forskellige 

emner inden for EUD-reformen.  

Formålet med konferencen var at klæde skolerne på til at løfte 

implementeringen af reformen. Evalueringen viser tilfredshed med 

udbyttet af dagen.  

Vi forventer at holde en ny reformkonference sidst i september. 

Mere information herom følger. 


