
1 
 

12.04.2013 

 
 

LIS, version 12.3:  
SOSU-praktikforløb er fjernet, Status på praktikforløb er omlagt 

  
Indhold 

1 SOSU-PRAKTIKFORLØB TÆLLER IKKE LÆNGERE MED I LIS ............................................................ 1 

2 DER ER RYKKET HELT OM I ”STATUS PÅ PRAKTIKFORHOLD”......................................................... 2 

2.1 EKSEMPEL PÅ UDTRÆK FØR OPDATERING................................................................................................ 2 
2.2 EKSEMPEL PÅ UDTRÆK EFTER OPDATERING ............................................................................................ 3 
2.3 FORKLARING PÅ FØR / EFTER VEDR. OVERSIGTEN ”STATUS PÅ PRAKTIKFORHOLD” ............................................ 4 

2.3.1 Ny nummerering: Fra 1-21 til 1-5 med underpunkter .......................................................... 4 
2.3.2 Opgørelsen af skolepraktik indeholder nu kvoter, korte aftaler og uforskyldt mistet ......... 4 
2.3.3 Korte aftaler opgøres nu særskilt ......................................................................................... 4 
2.3.4 Ny mesterlære opgøres nu særskilt ...................................................................................... 5 
2.3.5 ”Heraf voksen” er fjernet ..................................................................................................... 5 
2.3.6 Der er ryddet op i titler på undervinduer ............................................................................. 5 
2.3.7 Mouseover-tekster er ajourført............................................................................................ 6 

3 INFO-HJÆLPEN ER AJOURFØRT ..................................................................................................... 6 

 

 
Med version 12.3 den 15.4 2013 er følgende ændringer foretaget i LIS: 
 

1 SOSU-praktikforløb tæller ikke længere med i LIS  

LIS har for SOSU-skoler hidtil givet nogle meget høje antal aftaler, idet SOSU-
praktikforløb (med den supplerende aftaletype 3002) findes i EASY-P som aftaler og 
derfor har talt med. Fremover springer LIS over disse. 
 
De 5 LIS-oversigter er berørt af dette på forskellig vis: 
 

 Søgendes praktikønsker: Ikke berørt, da der tælles praktikønsker og ikke aftaler 
 

 Igangværende praktikforhold: Udtrækkes ugentligt. SOSU-praktikforhold er fjer-
net fra de gamle udtræk bagud i tid og vil ikke optræde fremover. 
 

 Elever: Udtrækkes ugentligt. SOSU-praktikforhold vil ikke optræde fremover, 
men er ikke fjernet fra gamle udtræk bagud i tid, da dette ikke har været muligt 
og i øvrigt ikke er vurderet nødvendigt, da elever med igangværende SOSU-
praktikforløb også har en SOSU-aftale og disse tæller fortsat med i LIS. 
 

 Status på praktikforhold og Registrerede praktikforhold: SOSU-praktikforhold vil 
ikke optræde fremover. Disse udtrækkes dagligt, så her var der ikke noget histo-
risk at rydde op i. 
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2 Der er rykket helt om i ”Status på praktikforhold” 

2.1 Eksempel på udtræk FØR opdatering 
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2.2 Eksempel på udtræk EFTER opdatering 
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2.3 Forklaring på før / efter vedr. oversigten ”Status på praktikforhold” 

2.3.1  Ny nummerering: Fra 1-21 til 1-5 med underpunkter 

Tidligere havde hver linje sit eget etcifrede nummer og så kunne man af indrykningen 
se, om linjen var en underafdeling af ovenstående linje. Fx var punkt 3 og 5 begge un-
derafdelinger af punkt 2, som igen hørte under punkt 1. Man skulle næsten bruge en 
lineal for at se det. 
 
Nu har hver kategori af aftaler sit eget etcifrede nummer: 

1 Aftaler 
2 Skolepraktik 
3 Delaftaler under skolepraktik 
4 VFU under skolepraktik 
5 PiU 

Herunder deles der yderligere op i fx 1.1 Ordinære aftaler og 1.2 Restuddannelsesfor-
hold. De ordinære aftaler opdeles yderligere i 1.1.1 Skolevej og 1.1.2 Praktikvej. Det er 
lidt mange tal at holde styr på, men til gengæld er man ikke i tvivl om hvilke antal, der 
er underafdelinger af andre. 
 
 
2.3.2  Opgørelsen af skolepraktik indeholder nu kvoter, korte aftaler og 

uforskyldt mistet 

Tidligere var skolepraktik i ”Status på praktikforhold” opdelt i: 

 Skolepraktik, som var efter uforskyldt mistet aftale (tidligere registreret som 
1081 + 1011) og 

 skolepraktik, som ikke var efter uforskyldt mistet aftale (tidligere registreret som 
1081 uden 1011). 

Denne registreringspraksis er som nævnt i nyhed 2. april 2012 blevet ændret og LIS 
ligeså. 
 
Nu opdeles punkt 2 ”Skolepraktik” i: 

2.1 Skolepraktik som del af forløb med korte aftaler (1081 + 1018) 
2.2 Skolepraktik efter uforskyldt mistet aftale (1081 + 1026) 
2.3 Skolepraktik under kvote (1081 + 1025) 

 
Vær opmærksom på, at antallet i punkt 2 kan/vil være højere end antallet i underpunkt 
2.1 + 2.2 + 2.3 til sammen. Det skyldes, at punkt 2 også indeholder ordinær skoleprak-
tik, dvs. skolepraktik der ikke er efter kort aftale, efter uforskyldt eller på kvote.  
 
2.3.3  Korte aftaler opgøres nu særskilt 

Aftaler med den supplerende aftaletype 1018 er korte aftaler. Korte aftaler har hele 
tiden talt med som andre aftaler uden 1018, men fremover opgøres de selvstændigt 
som underkategorier af henholdsvis skolevejsaftaler (1.1.1.1), praktikvejsaftaler 
(1.1.2.1) og som Ny mesterlæreaftaler, der er korte (1.1.2.3).  
 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/nyheder/2012/04021410-admir.html
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2.3.4  Ny mesterlære opgøres nu særskilt 

Aftaler med den supplerende aftaletype 1030 er Ny mesterlære. Ny mesterlære har 
hele tiden talt med som andre aftaler uden 1030, men fremover opgøres de selvstæn-
digt som underkategorier af praktikvejsaftaler, enten som ”ren” ny mesterlære 
(1.1.2.2) eller som Ny mesterlæreaftaler der er korte (1.1.2.3) eller som underafdelin-
ger af restuddannelse efter ordinær aftale (1.2.1.1), efter skolepraktik (1.2.2.1) eller 
efter PiU (1.2.3.1). 
 
 
2.3.5  ”Heraf voksen” er fjernet 

Linje nummer 4, 6, 9, 11 og 13 med titlen ”Heraf voksen” er slettet, idet aftaletype 
1003 ”Voksenelev” ikke har været brugt meget længe, og i øvrigt blev brugt meget 
forskelligt, da den i sin tid blev brugt. Pladsen er i stedet brugt til korte aftaler og ny 
mesterlære. 
 
 
2.3.6 Der er ryddet op i titler på undervinduer 

Trykker du på en af de blå titellinjer i første kolonne ud til venstre, kommer du til et 
”undervindue”, hvor der i yderligere detaljer vises de konkrete uddannelser, som afta-
lerne fordeler sig på. 
 

Trykkede du fx før på titlen , fik du dette undervindue med den 
lidt besynderlige titel ”Oversigt over praktikveje med ordinære aftaler i EASY-P”: 

 
 

Trykker du fremover på pendanten ”Praktikvej”  i den nye udgave , 

vil du se at titlen er rettet til følgende: 
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2.3.7  Mouseover-tekster er ajourført 

Holder du musen hen over fx feltet med titlen ”1.1.2.2. Heraf Ny mesterlære”, vil en 
lille Mouseover-tekst dukke op. Denne vil angive hvilke aftaletyper, der gør sig gæl-
dende for pågældende kategori af aftaler. Indholdet kræver et godt EASY-P kendskab 
for at give mening. 

 
 

 

 

3 Info-hjælpen er ajourført 

Hjælpen bag knappen ”Info” er ajourført som følge af ovenstående ændringer i de 4 
berørte LIS-optællinger. 
 


