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Med eud-reformen indføres i løbet af 2015 begrebet Elevtyper i de admi-
nistrative systemer. Set fra EASY-P vinduerne afslører dette sig i 2014 
kun ved, at der er kommet et nyt vindue med en oversigt over elevtyper 
og at man i PT17 kan se hvilke elevtyper, der er mulige for et givent spe-
ciale. 

Nyt tabelvindue: PT22 Elevtyper 

 
 

Ovenstående er et eksempel fra EASY-P’s testmiljø. Vinduet PT22 vil 

være helt tomt i EASY-P, indtil Elevtyper i løbet af 2015 udmeldes fra 

centralt hold. Hvordan elevtyper skal bruges vil der komme nærmere 

udmeldinger om i 2015. 
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Eksempler på Elevtyper 

EU9: Elever, som starter direkte fra 9. og 10. klasse. Her varer grundfor-

løbet 1 år.  Disse elever har således adgang til både 1. og 2. del af grund-

forløbet, til hovedforløbet og som udgangspunkt også til skolepraktik 

(givet der er skolepraktik på uddannelsen) 

EU9+: Elever under 25 år, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klas-

se. Disse starter som udgangspunkt direkte på 2. del af grundforløbet. 

 

Nye elevtypefelter i PT17 Uddannelsesmodel 

Bemærk, at der heller ikke vil komme indhold i elevtype-felterne i PT17 

i 2014. Der er blot gjort klar til at modtage oplysninger fra den centrale 

uddannelsesmodel.  

I PT17 er der følgende ændringer: 

Blok med versioner 

Pr. version vises hvorvidt en elevtype er krævet. For uddannelsesaftaler 

indgået på versioner med start før reformen 1.8.2015 vil elevtype ikke 

være krævet. 

Blok med regelgrundlag 

Her vil der være link til regelgrundlaget (når/hvis link lægges ind fra 

centralt hold). 

Blokkene ”Er trin til ” / ”Er trin efter” 

Her er ”Lukket for optag”-dato tilføjet, så man hurtigt kan se hvorvidt 

trin 2 specialet er lukket for optag eller ikke. Dette har været efterlyst. 

Blok med elevtyper 

Nederst i vinduet er kommet en lille blok, som viser de elevtyper der kan 

bruges for det speciale eller den version af en uddannelsen, som er 

markeret længere oppe i vinduet. Endvidere vises: 

 Hvornår elevtypen er trådt i kraft og hvornår den evt. er lukket 

for den påg. udd./spec. 

 Uddannelsens varighed med den givne elevtype 

 Antal ugers skoleundervisning på hovedforløbet 

 Antal EUX-skoleuger i hovedforløbet 

Der vil fra 2015 kun være oplysning om varighed og uger, hvis denne 

information er lagt ind i uddannelsesmodellen fra centralt hold for påg. 

uddannelse/speciale. 
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Fra EASY-P’s testmiljø er nedenståedne udgave af PT17 hentet. Alt er 

testdata. Nye og ændrede felter er markeret.  

 

 

Vi er opmærksomme på, at feltet til elevtype er lidt for smalt. 

 


