
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for It og Læring 

Afdelingen for Produkter og 

Projekter 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Tlf. nr.: 89 37 66 66 

E-mail: stil@stil.dk 

www.stil.dk 

CVR nr.: 13223459 

10. november 2020 

 

 

Orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende 
de studieadministrative systemer 

Dette orienteringsbrev er rettet mod institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddan-

nelser. Formålet med nyhedsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet informa-

tion fra Styrelsen for It og Læring, der har betydning for institutionernes studieadmi-

nistrative systemer. 

 

 

Idriftsættelsesdato for nyt efteruddannelse på Voksenuddan-

nelse.dk 

 

Den 1. juni 2021 går vi i luften med nyt efteruddannelse på Voksenud-

dannelse.dk. Datoen er bl.a. aftalt i dialog med Danske Erhvervsskoler 

og -Gymnasier.  

 

Datoen for idriftsættelse er senere end oprindeligt udmeldt, men giver nu 

i endnu højere grad mulighed for et grundigt implementeringsforløb 

både i forhold til integration med eksterne leverandører såvel som for 

implementering hos slutbrugere, virksomheder og udbydere. 

 

Efteruddannelse.dk vil være i drift og integrere med studieadministrative 

systemer og EASY-A frem til 1. juni 2021. 

 

 

Lidt mere om overgangen til Voksenuddannelse.dk  

 

Voksenuddannelse.dk kommer til at integrere med de studieadministra-

tive systemer på samme måde som Efteruddannelse.dk gør det i dag: 

 

 De nye grænseflader forventes frigivet til test fra primo december 

2020. Det betyder, at leverandører af studieadministrative syste-

mer snart vil kunne påbegynde test af integrationen  

 

 Det bliver muligt at hente holdoplysninger til skolernes hjemme-

sider fra Voksenuddannelse.dk, som det er tilfældet i dag fra Ef-

teruddannelse.dk  

 

 Der kommer en ny version af webservicen ”HentUdbud”, som 

henter holdoplysninger fra Voksenuddannelse.dk i stedet for at 

hente fra Efteruddannelse.dk. Der hentes de samme oplysninger, 

men der ændres lidt i måden, som man kalder på. Servicen for-

ventes klar til test i januar 2021 
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 Der kommer ikke en brevgenereringsfunktion og en ”skolens si-

der” på Voksenuddannelse.dk. Det betyder, at indkaldelser m.v. 

fremover skal håndteres i det studieadministrative system bl.a. jf. 

oplæg på Konferencen om studieadministration i september 

2020, og på leverandørmøder hhv. i marts og oktober måned 

2020 

 

 Voksenuddannelse.dk kommer ikke til at integrere med EASY-

A. Da tidspunkt for idriftsættelsen af Voksenuddannelse.dk er 

udskudt, gøres der ikke noget, for at sikre, at der kan udbetales 

VEU-godtgørelse til skolens kursister eller disses arbejdsgivere, 

hvis skolen fortsat anvender EASY-A til administration af AMU 

efter 1/6 og frem til EASY-A’s lukning 

 

 STIL vil invitere skolerne til webinarer om Voksenuddannelse.dk 

i foråret 2021 for at forberede jer på, hvordan det kommer til at 

se ud. Der arbejdes desuden på at klargøre videoguides og anden 

vejledningsmateriale i tiden op til idriftsættelsen. Videoguides vil 

blive testet på brugerpanelet. 

 

Hvis du har lyst til at indgå i brugerpanel for Voksenuddannelse.dk, så 

send en mail til Christa.Corfitsen@stil.dk 
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