
  

 31.10.2006 JA / s  Erhvervsskoler 
Att. Direktør/Forstander  

 

 

Baggrunden for kontrol af indberettede karakterer for erhvervsuddannelser, jf. 
udsendt mail af 23. oktober 2006.  

 

I december 2005 modtog skolen en mail fra UNI•C Statistik & Analyse om, at der var 
etableret 4 centrale tværgående databaser, som skolen kunne linke til for at opfylde en 
række krav i lov om gennemsigtighed og åbenhed. Nu er UNI•C Statistik & Analyse klar til 
at stille endnu en facilitet til rådighed for skolen i form af link til skolens karaktergivning. 
Det svarer til, hvad UNI•C Statistik & Analyse i en årrække har stillet til rådighed for 
skolerne på fx grundskoleområdet. Denne oplysning har erhvervsskolerne hidtil selv skulle 
lægge ud på skolen hjemmeside. 
 
Skolen har hidtil skullet trække oplysningerne fra EASY-A (CSV-filerne: B570 
Karaktergennemsnit, EUD og B571 Karaktergennemsnit og eksamensresultater). Skolerne 
har således haft et vist arbejde med at få vist resultatet af EASY-A udtrækkene på skolens 
hjemmeside.  
 
Skolerne slipper nu for selv at foretage disse udtræk, da alle karakterdata automatisk 
overføres fra skolens EASY-A database til en central statistikdatabase (EASY-S), hvorfra 
UNI•C Statistik & Analyse henter oplysningerne. Hvis skolen ændrer allerede registrerede 
karakterdata bliver disse opdateringer automatisk overført til EASY-S.  Skolerne skal derfor 
ikke gøre noget aktivt for at data bliver opdateret på EASY-S. Karakterdatabasen bliver 
opdateret med evt. ændringer umiddelbart efter den 6. november.  
 
Undervisningsministeriets hjemmeside vil årligt blive opdateret med EUD karakterer. Næste 
opdatering vil indeholde karakterer til og med 30. juni 2007. 
 
UNI•C Statistik & Analyse har bearbejdet de data, der er indberettet til EASY-S, og ønsker 
at skolerne skal kontrollere egne data inden de bliver offentligt tilgængelige på 
Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der vil være mulighed for at etablere link fra 
den enkelte skoles hjemmeside. Til orientering kan det oplyses, at vi i samarbejde med 
Undervisningsministeriets afdeling for erhvervsfaglige uddannelser har haft de viste tabeller 
ude til test på 4 erhvervsskoler.  
 

Skolernes kontrol 
 
EASY-S afspejler de registreringer, der er i skolernes EASY-A baser. Skolerne formodes at 
have registreret karaktererne korrekt for at kunne udlevere beviser m.v. til eleverne. Vi er 
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opmærksomme på, at det kan være svært at forholde sig til 5 års karakteroplysninger, især 
for skoler, der er fusioneret af flere skoler.   
 
I første omgang anmoder vi derfor om, at skolen vurderer at: 
 

• antallet af elever pr. uddannelse er på det niveau, som skolen forventer  
• der er medtaget de uddannelser/fag, som skolen har haft i de pågældende år. 

 
Fristen for skolens kontrol af EUD karakterer er fortsat den 6. november 2006. 
 
Den 13. oktober 2006 udsendte UNI•C Statistik & Analyse et tilsvarende brev til 
erhvervsskolerne om kontrol af karaktererne på hhx og htx. Årsagen til at disse karakterer er 
udsendt særskilt er, at disse data for det første stammer fra flere kilder (Eksamensdatabasen 
og EASY-A) og for det andet, at de er medtaget i en samlet gymnasial opgørelse, således at 
det bliver muligt at betragte de gymnasiale uddannelser i én database. Kontrollen af hhx og 
htx sker på tilsvarende vis, som anført ovenfor. Bemærk at fristen for at korrigere 
karakterdata for hhx og htx var den 27. oktober 2006. 
 
Ved en beklagelig fejl, var der i underskriften på brevet af 23. oktober 2006, anført en 
forkert titel i underskriften. Der var tale om en intern spøg, der skulle have været slettet 
inden udsendelsen. Det skete desværre ikke, hvilket er yderst beklageligt. 
 

Chefkonsulent Jens Andersen  
UNI•C Statistik & Analyse  
Vermundsgade 5, 2100 København Ø  
Tlf.: 35 87 83 41 E-mail : Jens.Andersen@uni-c.dk
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