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Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og
landbrugsskolerne. Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet information om systemændringer og driften af Styrelsen
for It og Lærings studieadministrative systemer på området.
Praktikportalen
Som en del af trepartsaftalen for Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser er det besluttet at udvikle en ny Praktikportal, der bl.a. skal erstatte det nuværende Praktikpladsen.dk, der er et digitalt mødested for elever og virksomheder. Portalen vil overtage navnet
www.praktikpladsen.dk fra det eksisterende mødested.
Den første del af den nye www.praktikpladsen.dk idriftsættes primo december 2017. Den første version har primært fokus på at give praktikstederne og
eleverne en række forbedringer til understøttelse af en effektiv formidling af
praktikpladser.
Der udvikles blandt andet følgende efterspurgte funktioner:
Praktikstederne
-

-

Anvendelse på mobile enheder (telefoner og tablets)
Login med NemID
Nem oprettelse af praktikopslag
Automatisk indberetning af praktikopslags synlighed til AUB
(grundlaget for ansøgning om fritagelse for merbidrag jf.
trepartsaftalen)
Link til vejledninger
Link til praktikpladsregnskabet hos AUB (jf. trepartsaftalen)

Eleverne
-

Anvendelse på mobile enheder (telefoner og tablets)
Login med UNI-login eller NemID
Fremsøgning af praktikopslag - også uden login
Mulighed for at filtrere praktikopslagene fx på afstanden til
praktikstedet
Oprettelse af søgeagenter
Oprette CV
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Løsningen bliver løbende testet i samarbejde med fremtidige brugere. Testen skal sikre en høj grad af brugervenlighed samt en god understøttelse af
de primære processer i forbindelse med etablering af et godt og effektivt
match mellem elev og praktiksted.
Markedsgørelse af AMU-området
Som led i etableringen af frit valg mellem studieadministrative systemer for
uddannelsesinstitutioner har Styrelsen for It og Læring iværksat en række
initiativer, som skal gøre det muligt for private leverandører at tilbyde studieadministrative løsninger til AMU-området fra sommeren 2018.
AMU kan aktuelt kun administreres i EASY-A på grund af sammenhængen til
Efteruddannelse.dk, som gør det muligt at annoncere kurser mv. landsdækkende.
Gennem udvikling af nye webservices til Efteruddannelse.dk, som ikke omfatter EASY-A, men i stedet anvender data direkte fra skolernes egne markedsbaserede studieadministrative systemer, bliver det teknisk muligt at
anvende andre studieadministrative løsninger. Løsningen omfatter nye integrationer til Efteruddannelse.dk, til CØSA vedr. tilskud, samt til statistik og til
Navision Stat.
Mere formelt bliver bekendtgørelsen om krav til studieadministrative systemer (systemrevisionsbekendtgørelsen) ændret, så den kommer til at omfatte
AMU-området fra den 1. juli 2018. Som konsekvens vil skolerne have 1 år til
at skifte til andre studieadministrative løsninger end EASY-A på AMUområdet, da EASY-A lukkes i sommeren 2019.
Styrelsen for It og Læring afholder informationsmøder for kommende leverandører i september måned og for skolerne senere på året.
Markedsgørelsen
Styrelsen for It og Læring har opdateret hjemmesiderne vedr. markedsgørelse, frit valg af leverandører mv.
Der er blandt andet udarbejdet vejledninger til skoler, der er klar til at skifte
studieadministrative systemer og til leverandører med nye systemer, som
gerne vil ind på markedet.
Alle skoler, som anvender EASY-A i dag, skal have skiftet studieadministrativ
løsning inden systemet lukker i sommeren 2019.
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Se mere på hjemmesiden:
https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/markedsgoerelse-afstudieadministrative-systemer
Skolernes betaling for EASY-A og licenser
I disse dage sender Styrelsen for It og Læring regninger ud til skolerne vedr.
medfinansiering af EASY-A og bidrag til styrelsens licensudgifter for de systemer, der stilles til rådighed for skolerne.
Årselevprisen er i 2017 nedjusteret til 60 pct. af det beløb, som skolerne tidligere har betalt for brugen af de elevadministrative systemer. Årsagen til
nedjusteringen skal findes i, at betalingen for praktiksystemerne er omlagt til
finansiering ved reduktion af taksterne i 2017 og frem. Der er derfor udelukkende tale om betaling for EASY-A. For de skoler, der ikke længere anvender
EASY-A, bortfalder denne betaling derfor helt, når de forlader EASY-A.
For de 11 skoler, der i 2016 foretog dele af deres årselevindberetning for
fuldtidselever via markedsbaserede løsninger, er regningen i udgangspunktet
reduceret med yderligere 25 pct.
Som Styrelsen for It og Læring orienterede alle skoler om i november 2016,
er vilkårene for institutionernes betaling for licenser ændret. Nu opgøres
licensbetalingen som et gennemsnit af skolernes samlede betaling over de
seneste fire år. Dette beløb er fordelt mellem skolerne efter antallet af årselever. Licensbetalingen dækker alle de elevadministrative produkter, som
Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for skolerne. Derfor bortfalder
betalingen for licenser ikke, når man overgår til en anden studieadministrativ
løsning.

