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1 Svendeprøver, FU05 

1.1 Antal elever på en svendeprøve vises nu 

Det kan være vanskeligt at overskue antallet af elever på store svendeprøver og der er 
derfor øverst i FU05 indført et optællingsfelt, der viser antal elever på svendeprøven: 

 
 

1.2 Nyt bemærkningsfelt pr. elev på svendeprøven 

Det er nu muligt at skrive en bemærkning pr. elev på svendeprøven i et nyt felt med 
titlen ”Bemærkning pr. elev”. Dette har været savnet fx i.f.m. at en elev er dumpet 
eller skal opfylde særlige krav inden svendeprøven. Bemærkningsfeltet kan opdateres 
fra følgende 3 faneblade på svendeprøven: 

 Elever 

 Karakterer og 

 Beviser. 
Desuden kan det ses – men ikke opdateres – i FU07 Elev-vinduet. 
 

1.3 Elevfanebladet: Højreklik og dobbeltklik 

Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: 

 Et markeret lærested i elevfanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem  

 En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem 

 En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten: 

 
 

Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: 

Dobbeltklik i Elev-
fanebladet på 

Bringer brugeren 
til  

Retur til elevfaneblad? 

Elevens navn eller 
cpr-nr. 

FU07 Elev Via højreklik eller  
ved dobbeltklik i FU07-feltet ’Svendeprøve’ 

Aftaleperiode PP07 Via højreklik 

Praktiksted PL01 Lærested Via højreklik 
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1.4 Skuemesterfanebladet: Rettelse i værdilisten V008 og ’Sidste skuedato’ 

Hvis man beder om værdiliste i feltet ”CPR-nr.”, får man nedenstående værdiliste.  

 I feltet Sidste afbud vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har væ-
ret tilmeldt en svendeprøve (dvs. har kryds ud for en skuedato under ”Indkald-
te”), men har meldt afbud eller har afvist (kan ses i kolonnen ”Status” under 
”Indkaldte”). 

 I feltet Sidste skuedato vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har 
været tilmeldt en svendeprøve og har gennemført, accepteret, har været ind-
kaldt eller har status ’Planlagt’ (kan ses i kolonnen ”Status” under ”Indkaldte”): 
 

 
 

 
Tilsvarende rettelse er foretaget i fanen med søgeresultat i FU09 ”Udvælg skuemester 
/ tilforordnet”: 
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1.5 Skuemesterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik 

Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: 

 En markeret skuemester i skuemesterfanebladet og påg. skuemester i FU06  
– uden at fanebladet ”Svendeprøver” længere skal være valgt i FU06: 
 

  
 

Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: 

Dobbeltklik i skuemesterfane-
bladet på 

Bringer brugeren 
til  

Retur til skuemesterfaneblad? 

Skuemesterens cprnr. eller navn FU06 Skuemester via højreklik 
 

 

1.6 Karakterfanebladet: Elever på svendeprøven kan nu sorteres  

Der er nu indført mulighed for at sortere svendeprøvens elever på cpr-nr., fornavn 
eller efternavn. Der sorteres på sidste navn i efternavnet; hvis en elev fx hedder An-
ders Lund Madsen, sorteres på M:  
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1.7 Karakterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik 

Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: 

 En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem 

 En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten 
– uden at fanebladet ”Elever” længere skal være valgt i FU05: 

 
 

 

Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: 

Dobbeltklik i karakterfane-
bladet på 

Bringer brugeren til  Retur til karakterfaneblad? 

Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik  
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1.8 Bevisfanebladet: NY RUTINE vedr. bevisudstedelse!  

Bevisfanebladet har indtil nu været lidt for automatisk på følgende to områder: 
 

 Hvis der hidtil for en elev stod Ja både i ”Praktikerklæring?” og i ”Skolebevis?”, 
blev eleven automatisk markeret med et flueben i kolonnen uden ledetekst: 

 
Dette er slut nu – man skal manuelt sætte et flueben i feltet til højre for at 
markere eleven. 
 

 Hidtil har knappen  både dannet en bevis-
flettefil og har automatisk afsluttet pågældende elever med en dato i ”Bevis 
udstedt”. Denne facilitet er nu delt i to trin: 

1. Bevisflettefil-knappen danner fremover kun en bevisflettefil for de mar-
kerede elever og ikke andet. 

2. Med den nye knap  afsluttes sven-
deprøven for de markerede elever således: 

 Der vises en lille dialog med dags dato som bevisdato. Denne kan 
man vælge at beholde eller at skifte ud med en anden dato: 

 
 Hvis du klikker OK, skifter feltet ”Bevis udstedt?” til Ja og datoen 

smitter af i Dato-feltet. 
 

 

1.9 Bevisfanebladet: Nyt felt ”Ej bevis”  

Nogle elever består ikke svendeprøven og skal ikke have bevis. For at disse elever ikke 
skal stå og se ud som om man ikke har behandlet dem endnu, kan man fremover mar-
kere dem i den nye kolonne ”Ej bevis”, så svendeprøven kan afsluttes: 
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1.10 Bevisfanebladet: Nu lukkes svendeprøve først når alle elever er behandlet 

Først når alle elever på svendeprøven enten er markeret med ”Ej bevis” eller har fået 
udstedt et bevis, lukkes svendeprøven automatisk. Hidtil er svendeprøven allerede 
blevet låst, hvis bare en enkelt elev havde fået udstedt bevis. Dette var bøvlet, hvis 
man fx bare lige skulle rette en detalje på en skuemester eller skulle rette en karakter. 
 

Til gengæld får man, hvis man fremover ”piller” i en svendeprøve, hvor mindst én elev 
har fået udstedt bevis, spørgsmålet ”Et eller flere beviser på denne svendeprøve er ud-
stedt. Vil du fortsætte?”. Svarer man ja, gemmes hvad man har ændret i svendeprø-
vens faneblade og/eller i FU05-hovedblokken. 

 

 

1.11 Bevisfanebladet: Højreklik og dobbeltklik 

Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: 

 En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem 

 En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten 
– uden at fanebladet ”Elever” længere skal være valgt i FU05: 
 

 
 

Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: 

Dobbeltklik i bevis-
fanebladet på 

Bringer brugeren 
til  

Retur til bevisfaneblad? 

Elevens navn eller 
cpr-nr. 

FU07 Elev Via højreklik eller  
ved dobbeltklik i FU07-feltet ’Svendeprøve’ 
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1.12 Fakturafanebladet og PL01 Lærested:  EAN-numre kan oprettes på læresteder 

 

Det har været et stort ønske, at man én gang for alle kan oprette et EAN-nr. på et læ-
rested, så man ikke skal taste samme EAN-nummer hver gang man skal udstede en 
faktura til samme firma. Man kan derfor nu i en ny værdiliste til  ”EAN-nr.” vælge et af 
lærestedets EAN-numre, når man skal fakturere i FU05’s fakturafaneblad: 

 
I værdilisten vises alle lærestedets EAN-numre (med mindre der er knyttet en uddan-
nelse til EAN-nummeret, som hører under en anden paraply end din – undlad derfor at 
sætte uddannelse på et EAN-nr., med mindre det virkelig kun må bruges til den givne 
uddannelse). 
 
Hvis du ikke vil bruge et af de eksisterende EAN-numre, kan du altid taste et EAN-
nummer for den givne svendeprøve i faktura-fanebladet, uden at det derved gemmes 
på lærestedet. Som forslag vises i FU05 lærestedets senest opdaterede EAN-nr. for 
påg. udd./speciale og ellers bare det senest opdaterede EAN-nr. (hvis lærestedet ellers 
har et EAN-nr.). 
 
Inden lærestedets EAN-numre kan tilbydes i fakturafanebladets nye værdiliste, er du 
nødt til lige at taste EAN-numrene på lærestedet først! Det gør du i en dertil indrettet 
ny EAN-blok i bunden af vinduet PL01. Husk at du kan højreklikke fra fakturafanebladet 
til PL01 og tilbage igen: 

 
Som du kan se, er det muligt at knytte en uddannelse og om nødvendigt et speciale til 
EAN-nummeret, så kun dit eget faglige udvalg / din paraply kan se det i fakturafane-
bladet. Med mindre firmaet specifikt har et EAN-nr. til en given uddannelse, skal du 
derfor ikke taste uddannelser på EAN-nummeret! 
 
Hvis du sletter et EAN-nr., gemmes dette i en statuskode på lærestedet. 
 
Hvis du vil have et overblik over samtlige læresteder som har EAN-numre, ikke bare på 
et lærested, men på virksomheden, kan du få dette ved at slå op i virksomhedsvinduet 
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PV01, hvor lærestedernes EAN-numre er tilføjet nederst i vinduet, yderst i læresteds-
blokken: 

 
 
En * efter EAN-nummeret betyder at der er flere EAN-numre på lærestedet. 
 
 
1.13 Fakturafanebladet: Nyt faktureringsfelt pr. elev  

Følgende nye felt med titlen ”Bemærkning” er nu indsat for hvert lærested, som skal 
faktureres. Feltet er et fritekstfelt, så hvert fagligt udvalg kan bruge det efter behov i 
forhold til lokale økonomisystemer. Feltet er derfor også med på fakturaflettefilen. 

 
 
 
1.14 Fakturafanebladet: Nye felter i fakturaflettefilen 

Fakturaflettefilen er udvidet med følgende nye felter mellem elevens postdistrikt og 
lærestedets CVR-nr.:  

- Bemærkning (’Bem.’) 

- Skolenr. 

- Skolenavn 

- Skuedato1 (i formatet dd.mm.åååå) 

- Skuedato2 

- Skuedato3 

- Skuedato4 

- Skuedato5 
 
 
1.15 Fakturafanebladet: Nu kan Gebyrer for elever uden lærested foreslås  

I dag er det sådan, at der i fakturafanebladet foreslås det gebyr, som man i FU25 har 
bestemt skal gælde for påg. uddannelse for de arbejdsgivere, som er medlem af en 
given organisation.   
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For de læresteder, der ikke er medlem af en organisation, kan man i FU25 for et spe-
ciale sætte et gebyr på organisationstypen ved navn ”Vides ikke”: 

 
 

Derved vil dette gebyr automatisk blive foreslået i fakturafanebladet 
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for læresteder, hvorpå der i PL01 ikke er registreret en organisationstype: 

 
 
Denne ”finte” er der nu brygget videre på for elever uden lærested, hvilket i dette til-
fælde vil sige: 

 GVU-elever 

 PiU-elever 

 Skolepraktikelever og 

 Produktionsskoleelever uden aftale (dvs. dem der kommer fra EASY-A med elev-
typen ”PSLÆ”) 

Ser man nærmere efter i Organisationslisten i FU25  Gebyr, vil man opdage 4 nye 
”pseudo-organisationer”: 

 
 

Hvis man fx indtaster 1.500 kr. for PiU-elever, vil der for PiU-elever på Industriarbejder-
svendeprøver i fakturafanebladet automatisk blive foreslået et gebyr på 1.500 kr.  – og 
så fremdeles. 



 12 

 
1.16 Fakturafanebladet: Højreklik og dobbeltklik 

Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: 

 Et markeret lærested i fakturafanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem  

 En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem 

 En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten 
 – uden at fanebladet ”Elever” længere skal være valgt i FU05: 
 

 
 

 

Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: 

Dobbeltklik i fakturafanebladet på Bringer brugeren til  Retur til fakturafaneblad? 

Lærestedets løbenr. eller navn PL01 Lærested via højreklik  

Elevens cprnr. eller navn FU07 Elev via højreklik 

 
 
 

2 Lokale uddannelsesudvalg 

2.1 Fagligt udvalg – LUU, FU03: nyt FU-felt på LUU’erne 

På de lokale uddannelsesudvalg (LUU’erne) vises nu for en given uddannelse det fagli-
ge udvalg (der kan fremsøges i feltet): 

 
 
Som fagligt udvalg kan man kun fremsøge de LUU, der har ansvarsområder / uddan-
nelser svarende til påg. faglige udvalg. Skulle det ske, at et LUU spreder sig over ud-
dannelser på flere faglige udvalg, kan FU-brugeren kun se de uddannelser, som hører 
til eget udvalg / paraply. 
 
  



 13 

2.2 Søgning på LUU, FU14 (ny søgning) 

I menu-indgangen til faglige udvalg under Søgninger er der kommet et spritnyt vindue 
til at søge efter: 

 LUU og 

 LUU-medlemmer 
 
I de fleste felter kan der benyttes jokertegn (%). Værdilisterne afspejler det faglige ud-
valg, som brugeren kommer fra.  
 
I øverste blok ”Lokalt udvalg / Fagkomité” tastes kriterierne for de LUU, man gerne vil 
finde – i dette eksempel LUU under skole 282 EUC Sjælland.  I nederste blok tastes 
kriterier for LUU-medlemmer – i dette (søgte) tilfælde alle LUU med et medlem hvor 
”sen” indgår i medlemmets navn: 

 
 
Hvis man anvender ”FU-nr.” som kriterium, medtages kun LUU, der har et ansvarsom-
råde, der hører under lige præcis det faglige udvalg, der søges på. Hvis man fx skriver 
’92’ i FU-nr., bliver resultatet nul, da ingen uddannelser er knyttet direkte på paraplyen 
92, men er knyttet til faglige udvalg under paraplyen 92. Men skal i dette tilfælde der-
for huske af markere i ’Medtag evt. ”under”-udvalg’. 
 
Søgning på cpr-nr. skal være uden bindestreg.  
 
I det første resultat-faneblad vises de LUU, som lever op til kriterierne (hører til skole 
282 og har medlemmer som har ”sen” et sted i deres navn, i alt 5 LUU: 
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Pr. LUU vises: 
LUU-navn, Skole, Ansvarsområde/uddannelse, antal medlemmer og hvilke organisati-
oner disse medlemmer evt. er tilknyttet.  
 
I det LUU, som herover hedder ”Auto”, er der således 2 medlemmer fra DI, 1 fra DM 
(Dansk Metal) og 6 uden organisation. 
 
 Man kan højreklikke fra dette faneblad til påg. LUU i FU03. 
 
I det næste resultat-faneblad vises påg. LUU’s medlemmer, som hedder noget med 
”sen”. Påg. LUU har andre medlemmer – blot vises disse medlemmer ikke her, da de 
ikke lever op til kriterierne: 

 
Pr. LUU vises: 
LUU-navn, Skole, medlemmets cpr-nr., navn og funktion, medlemmets eventuelle or-
ganisation og firma (fra FU03). 
 
 
2.3 LUU-flettefil 

Samme LUU-flettefil (FL14) kan bestilles fra begge resultatfaneblade. LUU-flettefilen 
indeholder følgende felter: 

- Medlemsnavn 

- Cpr.nr. 

- Medlemsnr [for medlemmet] 

- Adresse    [for medlemmet] 

- Sted    [for medlemmet] 

- Postnr.    [for medlemmet] 

- Postdistrikt    [for medlemmet] 

- Organisation 

- Firma 

- Adresse    [for firmaet] 

- Postnr.    [for firmaet] 

- Postdistrikt    [for firmaet] 

- Email    [for medlemmet] 

- Tlfnr.    [for medlemmet] 

- Mobilnr.    [for medlemmet] 

- LUU     [navnet på LUU’en] 

- Skolenr. 

- Skolenavn 

- Funktion  [for medlemmet] 

- Uddannelseskode 
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- Uddannelsesnavn 

- Specialekode 

- Specialenavn 

BEMÆRK at hvis et LUU har tilknyttet flere ansvarsområder, vil der komme en række 
pr. medlem pr. ansvarsområde. Hvis et LUU eksempelvis har 2 ansvarsområder og 5 
medlemmer, vil dette LUU give 10 rækker i flettefilen. 
 
 

3 Initialer på EASY-A bruger 

Hvis man har spørgsmål fx til et givent hold, kan det være relevant at kontakte den 
EASY-A bruger fra skolen, som har sendt svendeprøveholdet af sted til EASY-P.  EASY-A 
brugerens initialer overføres derfor nu til EASY-P og kan ses følgende steder:  
 

På holdet i FU08: 

 
 

 

På de mails der sendes, når hold er oprettet eller opdateret: 
 

Fra: EASY-P [mailto:noreply@epp.easy.uni-c.dk]  
Sendt: 19. oktober 2011 10:46 
Til: Inga Riberhus 
Emne: Holdet dnyguldaad (dnyguldaad) fra skole 851 / ESASII er ændret. 

 
Der er modtaget nye oplysninger om holdet dnyguldaad (dnygul-

daad) fra skole 851 / ESASII. 

 

Der er følgende ændringer i holdets oplysninger: 

 Betegnelsen er ændret fra "dnyguldaad" til "dnyguldaad-

2". 

 Startdatoen er ændret fra "01.12.2009" til 

"01.12.2011". 

 Slutdatoen er ændret fra "15.02.2010" til "15.02.2012". 

 

Bemærk, at hvis holdet automatisk er sendt af sted fra EASY-A om natten og det der-
med ikke er en ”levende” EASY-A bruger, som har sendt det af sted, vil initialerne på 
EASY-A brugeren være ”ESASII”. 
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4 Ændring i overførsel af elever fra hold til svendeprøve, FU08a 

I FU08 Holdliste kan du fremsøge elever på hold og trykke på knappen 

. 
 
Hvis der på holdet er forskellige uddannelser/specialer, har brugeren hidtil fået mulig-
hed for at oprette enten en 1190 eller en 1195 svendeprøve: 

 
 

Der er nu kommet en ny knap, så brugeren kan vælge om kun elever med den ene eller 
anden uddannelse/speciale skal med på svendeprøven (og der sættes flueben i ”Kun 
elever med….”) eller om alle elever, uanset udd./speciale, skal med over på en og 
samme svendeprøve: 
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5 Arbejdsgiverorganisation på læresteder, fremsøgningsbøvl fikset 

Der har hidtil været en fejl ved fremsøgning 
af læresteder i PL01 på baggrund af arbejds-
giverorganisation. Denne fejl er nu rettet og 
fremsøger man med fx ”bil%” i dette felt, får 
man alle læresteder frem med Arbejdsgiver-
organisation ”Bilbranchen” (brug pil-ned eller 
Page Down til at bladre mellem lærestederne). 
 
 

6 Søgninger, nye felter 

6.1 Søg elever på hold, FU12: Antal elever i søgeresultatet vises nu 

Der kan være mange elever, som er resultatet af en søgning. For ikke at skulle sidde og 
tælle, er et nyt felt ved navn ”Antal elever i listen” nu indsat i FU12-resultatfanen: 

 
 
 
6.2 Søg elever på svendeprøve, FU13: ’Bevis udstedt’ er nu med  

Oplysning om hvornår et bevis er udstedt er nu med, både som søgekriterium: 
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Og i resultatet: 

 
 
 

7 Ny statistikflettefil, FL10 

I FU10 Søg svendeprøver er resultat-fanebladet udvidet med en ny flettefil: 

 
 

Typisk vil man bestille denne flettefil for en enkelt svendeprøve – det vil sige man sør-
ger for, at der kun er én svendeprøve i resultatet. Hvis der er flere svendeprøver, giver 
det mening at disse er fra samme skole og på samme uddannelse/speciale og har an-
vendt præcis samme karakterlayout. 
 
Flettefilen indeholder følgende felter /kolonner: 

- Skolenr. (svendeprøveskolen) 

- Skolenavn 

- Skolepostnummer (der sorteres efter dette) 

- By (skolens by placering) 

- Udd. (CØSA formålskoden) 

- Udd. (CØSA kort-betegnelsen) 

- Ver. (versionen) 

- Specialekode 

- Specialbetegnelse 

- Elevantal (i prøverne på skolen) 

- Og så et meget stort antal ”Karakter-felter”!! 
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Hvis der på påg. svendeprøve er 8 karaktergrupper i karakterlayoutet, fx disse: 

 
 
vil der for hver af disse 8 blive vist antal elever, som har fået en given karakter.  
 
Eksempelvis baserer ”Teori” sig på 7-trinsskalaen, hvor nedenstående 11 karakterer 
kan gives: 

 

 
 

I statistikflettefilen vil der derfor være 11 teori-kolonner med titlerne ”Teori-3”, Teori-
00”, ”Teori-02” osv., og for hver kolonne vil det blive vist hvor mange elever, der netop 
har fået påg. karakter. I ovenstående eksempel har 2 elever fået 10 i Teori (og der vil 
stå ”Teori-10” med antallet 2 i flettefilen), ingen elever fået 02 i Teori (og der vil stå 
”Teori-02” med antallet 0 i flettefilen) og 3 elever har fået 4 i teori (og der vil stå ”Teo-
ri-4” med antallet 3 i flettefilen). 
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Og så fremdeles for de øvrige 7 karaktergrupper (”Teori ECTS”, ”Praktik”, ”Praktik 
ECTS”, ”Gennemsnit”  osv.). 
 
For beregnede karakterers vedkommende vil det dog føre for vidt at vise samtlige mu-
lige resultater. Tænk bare på karakteren ”Gennemsnit” – her kan der jo være næsten 
uendeligt mange gennemsnit, så for beregnede karakterers vedkommende vises kun 
de karakterer, der rent faktisk er givet på svendeprøven. 
 
Uddrag af flettefilen i excel ser således ud: 

 
 

I første udgave af statistikflettefilen er kolonnerne sorteret noget uoverskueligt og der 
arbejdes p.t. på, at denne sortering i højere grad kommer til at ligne sorteringen i 
FU05’s karakterfaneblad. Mere herom i FU-flettefilsvejledningen, når version 2 af sta-
tistikflettefilen er på gaden! 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Faglige_udvalg/vejledninger/Flettefiler_i_FU-vinduerne_i_EASYP.doc

