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1 Baggrund 

Christine Antorini har d.3/4 2013 udsendt en pressemeddelelse vedrø-
rende de beslutninger der er truffet i forhold til de studieadministrative 
systemer til selvejeområdet. 

2 Hvad er besluttet? 

Beslutningen kan deles op i fire hovedpunkter; et punkt som vedrører 
administrationen af de erhvervsgymnasiale uddannelser, et punkt som 
vedrører fremtiden for EASY-A og to punkter som vedrører de studie-
administrative systemer generelt. 

2.1 De erhvervsgymnasiale uddannelser 

Indtil nu har indberetninger fra skolerne til ministeriet skullet foregå via 
EASY-A. Denne regel har betydet at skolerne har følt sig bundet til at 
foretage studieadministrationen på de erhvervsgymnasiale uddannelser i 
EASY-A. Denne regel fjernes nu, således at skolerne selv kan vælge hvil-
ket studieadministrativt system de ønsker at anvende 

2.2 Fremtiden for EASY-A 

Hensyn til den administrative kompleksitet på erhvervsskolerne samt 
hensyn til at et antal systemer såsom efteruddannelse.dk, praktiksyste-
merne og Elevplan fortsat skal kunne fungere har betydet, at det kun er 
muligt at lægge dele af de opgaver, som EASY-A i dag løser, ud til mar-
kedet.  

EASY-A løser i dag et stort antal opgaver, hvoraf nogle må betegnes 
som kerneopgaver i et studieadministrativt system. Opgaver, som ikke 
falder i denne kategori fjernes fra systemet og lægges ud til markedet. 
Samtidig lægges præsentationsdelen af systemet – den del som møder 
brugerne -ud til markedet. Ifølge flertallet af leverandørerne og deres 
brancheorganisationer kan man dermed udnytte markedets innovations-
kraft bedst muligt. Den del af EASY-A, som bliver tilbage, centraliseres. 
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Det drejer sig om skolernes data samt den nødvendige forretningsmæssi-
ge understøttelse af kerneopgaverne. Processen kan beskrives i tre trin 

Trin 1 består i at centralisering af driften af EASY-A. Alle skolers EASY-
A, herunder deres data, samles i én centralt drevet EASY-A, som heref-
ter betegnes EASY-C 

Trin 2 består i dels en funktionel udtynding af EASY-C, dels i en separa-
tion af præsentationslaget. Herved dannes den centrale database, som 
indeholder erhvervsskolernes studieadministrative data, og samtidig dan-
nes grundlaget for at systemer, som tidligere var afhængige af EASY-A, 
stadig vil kunne fungere. 

Trin 3 består i at markedet leverer den del af det studieadministrative 
system, som vender ud mod brugerne, præsentationslaget, og erstatning 
for den funktionalitet, som blev fjernet i trin 2. 

2.3 Generelle ændringer 

Der indføres to helt generelle ændringer. Den ene er en ændring i den 
måde, der indberettes fra de studieadministrative systemer til de centrale 
systemer og den anden er en ændring i den måde kravene til leverandø-
rerne håndteres. 

2.3.1 Indberetninger 
Indtil nu har alle de studieadministrative systemer indberettet direkte til 
hvert enkelt af de centrale systemer. 

Med henblik på at forenkle dette opbygges de en let central infrastruktur. 
Ideen er, at de studieadministrative systemer indberetter ét sted – til en 
dataudvekslingscentral. Denne sørger så for at de indberettede data sen-
des de rigtige steder hen bagefter. Dette skulle dels betyde at indberet-
ninger bliver nemmere at håndtere for leverandørerne, dels at datakvali-
teten kan hæves. 

2.3.2 Krav til leverandørerne 
UNI-C vil som myndighed sikre, at kravene til leverandørerne bliver 
såvel ensartede som klare. 

Dette vil blandt andet betyde, at der vil blive stillet krav til kontrakter 
mellem leverandører og skoler, krav om systemrevision, krav om databe-
handlerafter, krav om åbne grænseflader og krav om fri og uhindret ad-
gang til data for såvel skoler som myndigheder 

3 Tidsplan 

Frisættelsen af de erhvervsgymnasiale uddannelser er allerede sket. 

Processen med at skabe den fælles database for erhvervsskolerne forven-
tes afsluttet ved udgangen af 2014.  

Dataudvekslingscentralen sættes i produktion samtidig med at markedet 
åbnes, hvilket forventes at ske i starten af 2015. 
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Kravene til leverandørerne indfases hurtigst muligt. De er således for-
ventningen at første del af de nye krav vil kunne udstedes inden årsskif-
tet 2013/14. 

4 Spørgsmål og svar 

Skolelederforeningerne er informeret om ændringerne, som følger mini-
sterens beslutning. 

Eksisterende og potentielle leverandører indbydes til et informationsar-
rangement, som afholdes i maj 2013. 

Spørgsmål om sagen sendes til kurt.boge@uni-c.dk 

 

 

 

 

  


