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Sammenhæng med andre systemer
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Mulige årsager til Præmie og Bonus afvises hos AUB

Arbejdsgiver har svaret NEJ til at der er 

prøvetid i uddannelsesaftaleperioden. Ingen 

prøvetid = ingen præmie og bonus  fra AUB.

Arbejdsgiver skal overfor AUB bekræfte, at det 

drejer sig om en fejl, AUB kan herefter slette 

”NEJ”, og lærestedet har nu mulighed for at 

søge igen.

 Lærestedets cvr. nr. har i www.cvr.dk ikke en 

startdato pr. den dato uddannelsesaftalen 

påbegyndes.

Lærestedets cvr.nr.  har i www.cvr.dk en 

ophørsdato pr. den dato uddannelsesaftalen 

påbegyndes.

Lærestedets har ikke, eller har ikke haft ATP 

afregning på det pågældende cvr. nr. i en 

længere periode.

Dette er ikke noget skolen eller lærestedet kan 

se, men AUB kan se det, og det bremser en 

udbetaling. Lærestedet skal kontakte SKAT og 

få aktiveret ATP afregningsnr.

Virksomheden har antal 0 ansatte i CVR = de 

indbetaler ikke skat. De skal derfor via virk.dk 

indberette at de  har ansatte.

http://www.cvr.dk/
http://www.cvr.dk/


Praktikpladsen

Elev-koder til praktikpladsen.dk

EASY-A B770 Flettefil.

Adgangskoder til Praktikpladsen.dk, hvor oplysninger om elever og deres koder til praktikpladsen.dk 

findes. Flettefilen kan bestilles enten pr. klasse eller pr. uddannelse.

Flettefilen indeholder følgende oplysninger:

CPR-nummer, Fornavn, Efternavn, Gade, Sted, Postnr. + By, Uddannelse, Kontaktlærer, Hold, 

Brugernavn, Adgangskode.

Flettefilen bruges som en helt almindelig flettefil og kan flettes over i dokumenter, så man kan udskrive 

en side til hver elev med navn og kode.
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Opdateringer
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Hvor ofte opdateres oplysningerne:

Hver onsdag, indlæses virksomhedsoplysninger til EASY-F. Oplysningerne sendes videre til EASY-A og 

til EASY-P, hvor virksomhederne i løbet af torsdagen bliver oprettet. Findes de i forvejen, bliver de 

opdateret..

Hvor ofte opdateres EASY-P’s oplysninger fra CPR?  

Hver nat 

Vejledningen ”CPR-opdatering i EASY-P” findes på ADMSYS: 

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Dokumenter/Vejledninger/Dataoverfoersler
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Regler for underskriftsdato på uddannelsesaftaler 

I forbindelse med præmie- bonusordningen var det en forudsætning, at aftalen var underskrevet 

tidligst 3 måneder før start. 

Juridisk er der ikke regel for hvor tidligt en aftale må underskrives. Reglen om underskrift tidligst 3 

måneder før start, er således kun aktuel for aftaler omfattet af præmie/bonusordningen.

For at uddannelsesaftalen på alle måder er gyldig og lovmedholdelig, skal den fortsat være 

underskrevet senest samme dag som aftalen starter.

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Februar/140212-Regler-for-underskriftsdato-paa-uddannelsesaftaler
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http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-

P/2014/Jan/140108-Registrering-i-EASYP-ved-tilbagefoersel-af-skolepraktikkvoteplads-ny-

aftaletype-1027 Side 7

Registrering i EASY-P ved tilbageførsel af skolepraktik-
kvoteplads, ny aftaletype 1027

Kvotebelagt skolepraktik registreres i dag i EASY-P med den supplerende aftaletype 1025 ”Optaget i kvoteplads”.

Hvis eleven ophører senest en måned efter påbegyndelsen af undervisningen, falder kvotepladsen tilbage til skolen igen, jævnfør 

skrivelsen Udmelding af institutionsfordelte skolepraktikkvoter for 2014 samt nyheden Skolepraktikkvoter 2014 af 8.1.2014.

For at EASY-P’s kvotesystem kan håndtere dette, skal 1025 slettes fra skolepraktikken igen, hvorefter kvotepladsen automatisk 

falder tilbage til skolen (antallet af kvotepladser kan ses i EASY-P i vinduet PA09).

Ved samme lejlighed skal skolepraktikken, af hensyn til ministeriets behov for opfølgning, påføres den nye supplerende aftaletype 

1027 ”Ophørt i kvoteplads inden 1 md”. 

Skolepraktikken skal afsluttes med afslutningsårsag på vanlig vis.

Skolepraktikvejledningen vil blive opdateret som følge af ovenstående.

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/140108-Registrering-i-EASYP-ved-tilbagefoersel-af-skolepraktikkvoteplads-ny-aftaletype-1027
http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/~/media/ADMSYS/EASY P/dokumenter/Skrivelser og afgoerelser/skrivelser UVM/Udmelding af institutionsfordelte skolepraktikkvoter UVM 20 12 2013 DOC.ashx
http://www.admsys.uni-c.dk/Service/News/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/140108-Skolepraktikkvoter-2014
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Løntilskud for elever på erhvervsuddannelser

Præmie og bonus for erhvervsuddannelser

Løntilskud til ny mester:

Når aftalen er påbegyndt efter 1.1.2014 og er den første aftale efter at eleven uforskyldt har mistet sin 

aftale, indtræder løntilskuddet 360 dage efter uddannelsesaftalens start.

Dette gælder også elever over 25 år.



Centrale søgninger 90 dages kontakt

Gå i PSLO 
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Kopier den eksisterende søgning til din egen
Denne ligger nu øverst i PSLO
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Udfyld PSP1 med kontaktskole – bestil søgning
Når søgningen er afviklet – vis søgeresultat
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Søgningen vises i PSLP
Klik på Personflettefil – hvorefter Excel åbner med flettefilen
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Hvis du skal lave en ”test” husk at ændre e-mail adresserne
Gem CSV-filen som en Excel projektmappe
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Åbn et tomt dokument eller et eksisterende dokument
Vælg fanen ”forsendelse”  -
Klik på ”Start brevfletning” og vælg herunder ”E-mail”
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Klik derefter på ”Vælg modtagere” - ”Brug eksisterende kilde” for at vælge 
den datakilde du vil flette med, dvs. de data som du lige har gemt fra EASY-P.
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Nu er du klar til at gå i gang med at indsætte felter.
Typisk vil det være lettest at skrive brevet først og derefter indsætte 
flettefelterne.
Det vil sige du designer nu brevet med ”Indsæt fletfelt”
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Herefter kan brevene flettes ved at trykke på ”Afslut og flet” - ”Send e-mail”.
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Under ”Send e-mail” kommer dialogboksen ”Flet til e-mail” og her skal man 

vælge følgende:

Til: Hvilket felt i flettefilen indeholder den e-mail adresse som brevene skal 

sendes til?

Emmeline: Hvad skal er stå i emnelinjen i e-mailen?

E-mail format: Her skal man vælge, om selve brevet skal sendes som 

vedhæftet fil (vedhæftet fil) eller indsættes direkte i mailen (Almindelig tekst 

eller HTML). 
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Bemærk:

Hvis man vælger vedhæftet fil, så kan man ikke skrive noget i selve mailen, 

kun i emne feltet.

Hvis man vælger at indsætte teksten i selve mailen bliver det ikke altid helt 

godt hvis man har skrevet for meget.

Til sidst skal man vælge om man vil sende til alle, den aktuelle post eller nogle 

bestemte.
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Vær opmærksom på, at mailene bliver sendt med det samme, når du trykker 

på OK, dvs. man har ingen mulighed for lige at se dem før de bliver sendt.



Nye felter i søgninger
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Der er nu mulighed for at få en:
aftale – læresteds - eller person flettefil ud
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Det er nu muligt at bestille en flettefil direkte fra:

• Person og praktikforholdssøgninger

Med tiden bliver det også muligt fra:

• Godkendelse, læresteds og virksomhedssøgninger.



Kontaktkoder

2031 Kontaktbrev afsendt d.

Du skal registrere denne kode, når du skriver til personen, fx. for at opfylde bestemmelse om regelmæssig kontakt eller for at advare personen om afmelding ved manglende reaktion 

2041 Kontaktet pr. telefon

Du skal registrere denne kode, når der har været telefonisk kontakt med personen, hvor denne har bekræftet sin status som søgende 

2051 Bekræftet status som SØGENDE 

Du skal registrere denne kode, når personen skriftligt eller ved personligt fremmøde, der ikke kan henføres til kode 2024, bekræfter at han/hun fortsat ønsker at være tilmeldt. 

2951 Afmeldt reagerer ikke på henvendelser 

Du skal registrere denne kode, når den søgende ikke har reageret på et kontaktbrev fra skolen inden for en frist på mindst 5 dage . Koden gør personen ikke-søgende 

2999 Ønsker ikke længere praktikplads

Du skal registrere denne kode, når den søgende meddeler, at han/hun ikke længere ønsker at være tilmeldt som søgende. 

Du skal dog ikke benytte koden, hvis du i stedet kan benytte 1501, 1502, 1503, 1504 eller 2901. Koden gør personen ikke-søgende 

2904 Aftale er registreret, starter d.

Systemkode som registreres automatisk, når der oprettes en ordinær aftale (aftaletype 1001 eller 1002) i PA01. Koden gør personen ikke-søgende. 

05-09-2014

Side 23



Muligheder med søgninger
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PIVOT 

1

2

3

4

Dette er bare lidt af de 

muligheder der er 



Her kan du finde vejledninger vedrørende søgninger

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Dokumenter/Vejledninger/Soegninger

05-09-2014

Side 25

HUSK

Søg i den administrative vejledning / 

vejledninger ved problemer.

http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-P/Dokumenter/Vejledninger/Soegninger


Spørgsmål ?

Du er altid velkommen til at kontakte os se:

http://admsys.uni-c.dk/EASY-P/Support/Konsulenter
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http://admsys.uni-c.dk/EASY-P/Support/Konsulenter

