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Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og 

landbrugsskolerne. Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får lø-

bende og målrettet information om systemændringer og driften af Styrelsen 

for It og Lærings studieadministrative systemer på området. 

 

Lukningen af EASY-A udsættes med ét år til sommeren 2019 

På baggrund af et ønske fra en større gruppe af erhvervsskoler har ministeri-
et besluttet at udsætte lukningen af det statslige studieadministrative sy-
stem EASY-A med ét år, så systemet lukker sommeren 2019. 

Beslutningen om at udsætte lukningen af EASY-A har baggrund i skolernes 
ønske om en længere periode til at realisere planer om at gennemføre et 
samlet udbud og efterfølgende udvikling af et studieadministrativt system.  

Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at skolerne ønsker at gennemføre en 
udbudsproces og efterfølgende it-udvikling, som omfatter funktionalitet, 
som ikke aktuelt udbydes på markedet. Herunder funktioner, som skal styrke 
skolernes muligheder for at realisere en række digitaliseringsgevinster. 

Udsættelsen af lukningen af EASY-A omfatter kun de aktiviteter, der p.t. ad-
ministreres i EASY-A, og det vil ikke være muligt for skoler at oprette nye 
aktiviteter, fx stx, hf, eller andre aktiviteter, som ikke allerede understøttes i 
EASY-A. 

Systemvedligeholdelse af EASY-A vil blive holdt på et minimum i perioden 
frem til lukningen, og kun de mest nødvendige justeringer vil blive foretaget. 
Herunder vil der fremover ikke længere være mulighed for at gennemføre 
sammenlægninger af institutioners tabeller i forbindelse med sammenlæg-
ning af skoler, hvis der ikke allerede er truffet aftale med Styrelsen for It og 
Læring herom.  

Processen for markedsgørelsen er derudover ikke påvirket af udsættelsen. 
Herunder bortfalder skolens betaling til Styrelsen for It og Læring for elev-
administrative systemer fortsat, hvis en skole vælger at skifte til en privat 
leverandør.  



 

Side 2 af 4 

EASY-A planlægges således afviklet fra sommeren 2019, hvor der også lukkes 
for administration af AMU-aktivitet og Åben Uddannelse, som markedsgøres 
fra den 1. juli 2018, når de formelle og tekniske forudsætninger er etableret. 
I en kortere periode herefter vil skolerne have læseadgang til EASY-A. Sko-
lerne vil modtage et datadump med skolens data fra EASY-A, og det er sko-
lens ansvar at sikre, at relevante data bliver slettet og gemt i henhold til lov-
givningen.  

Ministeriet fortsætter det gode samarbejde med nuværende og kommende 
leverandører på markedet, som opfordres til fortsat at udvikle deres løsnin-
ger til glæde for skolernes fleksible tilrettelæggelse af deres studieadmini-
strative opgaver og håber, at leverandørerne vil byde ind i forbindelse med 
det udbud, som gruppen af erhvervsskoler planlægger.  

Læs mere om EASY-A: https://stil.dk/administration-og-infrastruktur/easy-a 

Ny revideret bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer mv.  

Styrelsen for It og Læring har revideret bekendtgørelsen om krav til studie-
administrative systemer mv., som nu er offentliggjort på retsinfo. Bekendt-
gørelsen træder i kraft den 1. juli. Bekendtgørelsen regulerer markedet for 
studieadministrative systemer ved at stille krav til de grænseflader, som sko-
lernes studieadministrative systemer har til statens centrale systemer. 
Ændringerne fra tidligere omfatter konsekvensrettelser fra blandt andet 
gymnasiereformen, samt en udvidelse med grænsefladen netprøver.dk, som 
giver skolerne mulighed for at hente grundskolekarakterer.  
 
Nyt fra supporten til de studieadministrative systemer 
I supporten får vi mange sager ind. For at give en så hurtig og smidig sagsbe-
handling som muligt, anbefaler vi, at brugerne tilstræber veldokumenterede 
sager. En veldokumenteret sag har en sigende overskrift, en udførlig beskri-
velse af problemet, indkopierede loglinjer og relevante skærmdumps. Super-
brugerne kan i deres fælles forum finde notatet ”Den gode sag”, som giver 
en trin for trin beskrivelse af den gode sag.  
 
Vidensartikler 

Siden januar 2017 har brugere af de studieadministrative systemer kunnet 
finde en lang række vidensartikler på viden.stil.dk. De mange vidensartikler 
giver viden om- og hjælp til de studieadministrative systemer. Supporten vil 
gerne opfordre brugerne til at anvende vidensartiklerne og man er desuden 
mere end velkommen til at henvende sig til supporten, hvis der er forslag til 
en eller flere nye vidensartikler. Vidensartiklerne kan ses her: 
https://viden.stil.dk/display/VFES/Vidensbase+for+elevadministrative+syste
mer  
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Reducerede åbningstider i supporten i sommerperioden 

I sommerperioden har supporten reducerede åbningstider. I uge 27 og uge 
28 vil der være åbent for telefoniske henvendelser i tidsrummet 9-14, men 
der kan som normalt løbende meldes skriftlige sager ind via 
http://stil.dk/support/kontakt-support. I uge 29 og uge 30 holder supporten 
helt sommerferielukket. I uge 31 er supporten tilbage til normale åbningsti-
der.  

Nyt selvbetjeningsværktøj - Mine Realkompetencer  

Styrelsen for It og Læring har udviklet et borgerrettet RKV-
selvbetjeningsværktøj ’Mine Realkompetencer’, der skal give borgeren en let 
adgang til at få vurderet sine muligheder for merit på en ønsket erhvervsud-
dannelse ud fra borgens kompetencer og erfaringer. Den endelige RKV-
vurdering foregår fortsat på en erhvervsskole, men borgeren kan med dette 
værktøj ud fra uddannelsens meritbilag, borgerens indhentede beviser og en 
egenvurdering få et skøn over, hvor meget merit der kan gives.  
Værktøjet giver samtidig borgeren mulighed for at dele baggrundsmateriale 
med en ønsket skole i et ensartet format, hvilket flere skoler vurderer, vil 
give en hurtigere og mere ensartet vurdering af realkompetencerne.  
Mine Realkompetencer kan anvendes både med og uden NemID. Hvis borge-
ren logger på med NemID kan værktøjet tjekke efter gymnasiale uddannelser 
i eksamensdatabasen samt gennemførte AMU-kurser i efteruddannelse.dk.  
Værktøjet ’Mine Realkompetencer’ lanceres ultimo juni 2017 og vil være at 
finde på adressen www.euv25.dk. I august vil værktøjet også være tilgænge-
ligt på UddannelsesGuiden i relevante sammenhænge.  
Bemærk! Ikke alle uddannelser er indlæst på dette tidspunkt. Hvis I ikke kan 
vælge den uddannelse I udbyder, kan I prøve igen på et senere tidspunkt. 
Alle uddannelser vil blive indlæst i løbet af de næste par måneder. 
 
EASY-A: Forkert håndtering af elevflytning 
Styrelsen for It og Læring kan konstatere, at der er et stigende antal brugere, 
der ikke håndterer elevflytninger korrekt; specielt i forbindelse med praktik-
centre. Det resulterer i nogle tilfælde i, at ingen af de involverede skoler i 
flytningen opnår taxametertilskud, da en elev ikke kan have to arrangerende 
skoler samtidig. 
 
Da det er en særdeles ressourcekrævende proces at rette op på fejlene, så 
opfordres skolernes ledelse til at sikre, at elevadministrationen laver klare 
aftaler med samarbejdsskolerne samt benytter vejledningerne på Admsys for 
at undgå fejl og dermed den lange sagsbehandlingstid. 
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EASY: A: Ændring i konceptet ”arrangerende skole” 
For at sikre skolerne deres taxametertilskud i de tilfælde, hvor en elev har 
mere end én arrangerende skole, ændres på kontrollen af ”arrangerende 
skole” i forbindelse med fuldtids- og skolepraktikindberetningerne.  
 
Med det nye koncept lægges ansvaret for korrekt indberetning tilbage til 
skolerne selv. Hvis der for en elev er overlap mellem skoleforløbsplaceringer 
på to forskellige skoler, vil det dermed være skolernes ansvar at korrigere 
skoleforløbsplaceringerne, så der ikke længere er overlap, samt at dokumen-
tere dette overfor skolens revisor. 
 
Ændringen i konceptet ”arrangerende skole” implementeres inden årselev-
indberetningen i september, og den forventes at løse en betydelig del af de 
supportsager, der er meldt ind til STIL vedr. elevflytning og manglende til-
skudsudbetaling. 
 
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Aarhus Business School skif-

ter til Lectio 

I uge 20 skiftede Erhvervsskolen KNord studieadministrativt system for deres 
eud-elever og gik fra EASY-A over til at bruge Lectio. Nu følger Skanderborg-
Odder Center for Uddannelse og Aarhus Business School trop.  
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse går over til Lectio den 26. juni for 
eud-området. Skolens øvrige aktivitet administreres i forvejen i Lectio. Aar-
hus Business School planlægger at skifte system for de erhvervsgymnasiale 
uddannelser den 28. juli og for eud den 12. oktober.  
Skoler som har aftaler om udlån, flytning og deling af elever med Skander-
borg-Odder Center for Uddannelse, Aarhus Business School eller Erhvervs-
skolen KNord, skal være opmærksomme på, at der skal aftales manuelle pro-
cedurer mellem skolerne i disse tilfælde.  
 
 
 


