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1. Indledning 

Version 09.3 af EASY-P indeholder ikke store ændringer for brugerne på skolernes 

praktikkontorer. Der er primært tale om:  

 Svendeprøvefaciliteter til de faglige udvalg  

 Lidt afledte effekter i EASY-P affødt af, at SOSU-skolerne kan registrere SOSU-

uddannelsesaftaler i EASY-A fra januar 2010. 

 Endelig er der med version 09.3 rettet småting i EASY-P, hvilket er beskrevet i 

afsnittet ”Diverse”. 

 

Denne beskrivelse har til formål at give skolebrugere et overblik over de nye faciliteter i 

EASY-P, selv om det primært er faciliteter til de faglige udvalg. Mere detaljerede vej-

ledninger til faglige udvalg er under udarbejdelse i FU-regi og vejledninger vedr. 

SOSU-faciliteter vil komme i EASY-A regi. 
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2. Svendeprøvefaciliteter 

Med version 09.3 af EASY-P får de faglige udvalg mulighed for at oprette svendeprø-

ver og skuemestre i EASY-P. 

 

De nye grundvinduer til de faglige udvalg er markeret herunder med rød herunder. Til 

disse vinduer hører en række flettefiler. Desuden er der fire nye FU-søgevinduer, mar-

keret herunder med grøn herunder samt nogle stamdata-vinduer til administration af 

bl.a. karakterer og gebyrer, markeret med blå. 

 

De faglige udvalg kan fra medio januar 2010 (hvor UNI•C opgraderer EASY-P maski-

nen til Oracle 10g) kun se oplysninger om uddannelser, der vedrører deres eget faglige 

udvalg eller ”paraply”. Indtil da kan de faglige udvalg se hinandens oplysninger i 

FU-vinduerne. 
 

 
 

Et par af de nye vinduer er beskrevet i det følgende. 

 

 

2.1 EASY-A holdlister kan nu overføres elektronisk fra EASY-A til EASY-P 

Mange faglige udvalg planlægger i dag svendeprøver ud fra de holdlister, som skolerne 

sender på papir. Med december 2009-versionerne af EASY-A og –P kan disse holdlister 

overføres elektronisk til EASY-P – vel at mærke efter konkret aftale med de enkelte 

faglige udvalg. De enkelte faglige udvalg vil sige til, når de er klar til at benytte denne 

facilitet. 

 

Industriens Uddannelser og CELF kører deres første svendeprøve i december 2009 på 

Industrioperatør-uddannelsen (1105) med brug af de nye EASY-P faciliteter. Erfarin-

gerne herfra vil blive skrevet ind i vejledningen til de faglige udvalg, så de øvrige fagli-

ge udvalg har et konkret grundlag at tage stilling til, når/hvis de vil have de papir-

baserede holdlister erstattet med de elektroniske. 

 

Svendeprøve-processen kan fx starte med, at et hold overføres fra EASY-A til EASY-P. 

Først ”færdiggøres” holdet i EASY-A i A326, så det indeholder præcis de elever, som 

skal til svendeprøve. Dernæst højreklikkes til C212, så det kan angives at holdet er klar 
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til at overføre til EASY-P  (hvis dette er aftalt med det påg. faglige udvalg). Herunder er 

et eksempel fra tests med ”Anders And”-data: 

 

 
EASY-A, vinduerne A326 og C212 

 

Med EASY-A jobbet C213 sendes holdet over til EASY-P, hvor det kan ses i det nye 

EASY-P vindue FU08 Holdlister. Man kan også vælge at få eleverne frem i det nye 

EASY-P søgevindue FU12 Søg elever på hold.  

 

Bemærk, at C213 foreløbig ikke er sat til at køre automatisk. Skolen skal indtil videre-

selv bestille det i EASY-A.



2.2 Se EASY-A holdet i EASY-P 

Holdet kan som nævnt ses i FU08 Holdlister eller i FU12 Søg elever på Hold. I begge vinduer kan man oprette en svendeprøve på baggrund af 

det overførte hold. Holdoplysningerne kan ikke ændres i EASY-P. 

 
EASY-P, Holdliste-vinduet FU08 
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2.3 Opret svendeprøven i EASY-P ud fra holdlisten 

Når man opretter svendeprøven fra FU08 eller fra FU12 med knappen ”Opret svendeprøve pba. hold”, lander man i svendeprøvevinduet FU05, 

hvor en del oplysninger på forhånd er udfyldt, idet de arves fra EASY-A. Svendeprøvens grundoplysninger er hermed oprettet. 

 

Der skal desuden registreres en svendeprøve-opgave og et karakterlayout skal tilknyttes. 

 

I de forskellige faneblade kan ekstra elever sættes på (om nødvendigt) og skuemestre kan automatisk fremsøges. Når svendeprøven er overstået, 

skal karakterer tastes. Desuden skal beviser udskrives og fakturaer sendes, hvilket der findes flettefiler til i FU05 fanebladene (se herunder). 

 

Hvis der i EASY-A ændres på et hold, som er brugt til en svendeprøve i EASY-P, vil FU-brugeren fra pågældende faglige udvalg få en mail 

herom (hvis der i brugerkodens bemærkningsfelt står <HOLDLISTE>). 

 

Både elever med ”ordinære” uddannelsesaftaler, GVU-elever, produktionsskoleelever, skolepraktikelever og PiU-elever kan overføres på hold 

fra EASY-A til EASY-P. Nogle af disse elever har i EASY-A fiktive cpr-numre, hvorfor EASY-P nu også accepterer fiktive cpr-numre. 
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EASY-P, Svendeprøvevinduet FU05 

Faner til 

 Elever 

 Skuemestre 

 karakterer 

 Beviser og  

 Faktura 
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2.4 Opret skuemestre i EASY-P (skal kun gøres én gang) 

For at kunne bruge skuemestrene på en EASY-P svendeprøve, skal de først være oprettet i EASY-P. Dette kan gøres i FU06 Skuemestre 

  
EASY-P, Skuemestervinduet FU06 

Faner til 

 Hvilke specialer skuemester kan skue i 

 Hvilke svendeprøver han er/har været udpeget til 

 Hvor han kan/vil skue henne 

 Seminarer og til  

 Oplysning om skuemester holder pause 
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2.5 Få et overblik over hvilke svendeprøver og hold en elev har været på 

I elev-vinduet FU07 gemmes oplysninger om hvilke EASY-A hold en elev har været på (hvis de er overført fra EASY-A) samt hvilke svende-

prøver eleven er/har været meldt til. 

 

Feltet ”Elevtype” vil have værdien EUD for elever med ordinære aftaler, PiU og skolepraktik. 

For GVU-elever vil der stå GVU og for produktionsskoleelever vil der stå PSLÆ (stammer fra EASY-A’s tilskudsmærke-kombinationer). 

 

 
 

 



 

3. SOSU-faciliteter – mest EASY-A, en smule EASY-P 

Dette afsnit beskriver overordnet, hvad man kan få at se i EASY-P vedr. SOSU-aftaler 

og SOSU-godkendelser. Begge dele oprettes fra EASY-A, men kan ses i EASY-P og 

delvist redigeres. 

 

For at lette SOSU-skolernes overgang fra Ludus Sundhed til EASY og Elevplan, har  

UNI•C valgt at lade dem ”slippe” for EASY-P i første omgang. 

 

Udvalgte Ludus-data vil blive konverteret til EASY-A. Uddannelsesaftaler tilbage til 

2002 konverteres. For at disse data kan komme videre til EASY-P, er Ludus-

virksomheder blevet matchet med EASY-P virksomheder og læresteder.  

 

I løbet af de første par måneder af 2010 tager SOSU-skolerne EASY-A i brug og så vil 

alle konverterede uddannelsesaftaler blive overført fra EASY-A til EASY-P. SOSU-

skolerne skal så til at registrere blandt andet ansøgninger, optag og skoleforløb samt 

SOSU-uddannelsesaftaler og SOSU-praktikforløbsplaceringer i EASY-A. De to sidst-

nævnte vil ”smitte af” i EASY-P. 

 

 

 

3.1 SOSU uddannelsesaftaler 

En SOSU-uddannelsesaftale indgås som regel mellem en SOSU-elev og en kommune 

eller en region. Det vil p.t. være på en af følgende uddannelser/specialer: 

 

2004 Social- og Sundhedsuddannelsen, version 2 

 Speciale 1 Social- og sundhedsassistent 

 Speciale 2 Social- og sundhedshjælper 

 

2002 Den pædagogiske grunduddannelse 

 Speciale 1 Den pædagogiske grunduddannelse 

 

Når en SOSU-uddannelsesaftale er oprettet og færdigmeldt i EASY-A (i vinduet C591), 

sendes den automatisk til EASY-P. Hvis der ikke i forvejen findes en SOSU-

godkendelse til aftalen, vil godkendelsen automatisk blive oprettet på lærestedet, da alle 

de læresteder, SOSU-skolerne benytter, i forvejen er godkendt til de relevante uddan-

nelser og specialer. 

 

Som det ses i eksemplet fra testbasen herunder, er der i EASY-A oprettet en SOSU-

uddannelsesaftale med Rødovre Kommune. For at man kan se, at det er SOSU, får den 

automatisk den suppl. aftaletype 3001 SOSU uddannelsesaftale: 
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Når først SOSU-aftalen er overført til EASY-P, kan SOSU-skolerne ikke længere vedli-

geholde den i EASY-A, men skal om nødvendigt opdatere den i EASY-P. 

 

 

3.2 SOSU praktikforløbsplaceringer 

I løbet af SOSU-elevens uddannelse, skal hun/han ud i 2 til 3 forskellige typer praktik-

forløb (fx somatisk praktik, psykiatrisk, primærkommunal osv.). Disse praktikforløbs-

placeringer oprettes også i EASY-A og overføres til EASY-P, når der i EASY-A regi-

streres et lærested på praktikforløbsplaceringen. Også for praktikforløbene gælder det, 

at godkendelsen automatisk oprettes på lærestedet i EASY-P, hvis den ikke findes i for-

vejen. 



 11 

 

Som det ses i eksemplet fra testbasen herunder, er der i EASY-A på samme elev opret-

tet en SOSU-praktikforløbsplacering på Plejehjemmet Ørbygaard. For at man kan se, at 

det er en praktikforløbsplacering, får den automatisk den suppl. aftaletype 3002 SOSU 

praktikforløb. Selve praktiktypen arves også fra EASY-A og vises som en supplerende 

aftaletype, i dette tilfælde 5001 1. primærkommunale praktik. Dette giver SOSU-

skolerne mulighed for at anvende søgningerne i EASY-P. 

 

 
 

SOSU-aftalen/3001 kan tidsmæssigt opfattes som en form for ”paraply” over de kortere 

SOSU-praktikforløbsplaceringer/3002 (svarende til princippet med at en skoleprak-

tik/1081 er paraply for VFU/1083 og skp-delaftaler/1082).  

 

SOSU-praktikforløbsplaceringer kan ikke oprettes eller opdateres i EASY-P, men kun i 

EASY-A. 
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4. Diverse 

 

4.1 Afsendelse af læresteder til EASY-A 

Fremover vil følgende oplysninger om hvert lærested blive sendt fra EASY-P til EASY-

A: 

 P-nr. 

 Afdeling (j/n) 

 Aktiv/passiv. Dvs. hvis et lærested er passivt den dag det sendes fra EASY-P, vil 

denne dato fremgå af EASY-A feltet ”Inaktiv pr.”, de steder hvor dette vises i 

EASY-A. Dette gælder fx EASY-A værdilisten B609, som viser læresteder fra 

EASY-P. 

 

 

4.2 Aftaler kan automatisk afsluttes via svendebreve 

Når et fagligt udvalg via EASY-P’s svendeprøvevindue FU05 udskriver et svendebrev 

(bevisflettefil) for en elev, afføder dette fremover statuskode 1147 Må automatisk af-

sluttes af PBJP på den tilhørende uddannelsesaftale i EASY-P. 

 

PBJP er det EASY-P program, som hver nat passiverer visse ”udløbne” aftaler: 

 VFU (1083) passiveres med 1113 Afsluttet VFU 

 delaftaler med 1112 Delaftale afsluttet. 

 

Dette program er udvidet til nu også at afslutte uddannelsesaftaler, hvis de har fået en 

statuskode 1147 og hvis de periodemæssigt er overskredet. 

 

Ordinære aftaler afsluttes med 1101 Afsluttet, udlært 

PiU afsluttes med 1121 Praktik i Udlandet afsluttet, udlært 

Skolepraktik afsluttes med 1195 Skoleprak. afsluttet, udlært 

 

 

4.3 Fiktive cpr-numre 

Fra EASY-A kan EASY-P som nævnt fremover modtage elever med fiktive cpr-numre.  

 

Hermed kan EASY-P også håndtere personer, der af CPR-registret får tildelt et CPR-nr., 

der ikke overholder modulus 11 testen, fordi CPR-nr. systemet er løbet tør for numre, 

der kan bruges i forbindelse med modulus 11 testen. 

 


