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Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervs-
skolerne, erhvervsakademierne, SOSU-
skolerne og landbrugsskolerne. Formålet med 
nyhedsbrevet er at sikre, at I får løbende og 
målrettet information om systemændringer og 
driften af STIL’s studieadministrative systemer 
på området.  
 
 
Store driftsudfordringer på EASY-A og Elevplan 
Der har i løbet af de seneste uger været store driftsudfordringer på EASY-A 
og Elevplan. Det betyder, at systemerne på nogle dage i perioder har været 
langsomme eller utilgængelige. Vi er klar over, at det giver store gener hos 
jer på skolerne; både for personale og elever.  
STIL arbejder på højtryk på at løse problemerne og har iværksat en række 
tiltag, der desværre endnu ikke har givet den ønskede effekt. Meget tyder 
på, at det er flere forskellige udfordringer, der til sammen skaber de store 
driftsforstyrrelser, og de må derfor også løses i etaper. Det betyder desvær-
re, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan oplyse, hvornår driften er fuldt 
stabiliseret. Der arbejdes på højtryk for at finde en løsning, og skolerne ople-
ver også hyppigere, at der er servicevinduer om aftenen med kort varsel, 
hvor vi lægger forbedringer på systemerne.  
 
Vi beklager de udfordringer, det skaber hos jer.  
 
Skole- og leverandørmøde afholdt den 18. januar2017 
STIL har gennem en årrække arbejdet på at gøre det muligt for kommercielle 
leverandører at overtage markedet for de studieadministrative løsninger på 
eud-området – på samme måde, som det i en årrække har været tilfældet på 
det gymnasiale område. De nye løsninger skal afløse EASY-A, som er det nu-
værende nationale system til erhvervsskoler. 
 
I forbindelse med markedsåbningen af de studieadministrative systemer invi-
terede STIL sammen med sektorens lederforeninger til et møde mellem ud-
dannelsesinstitutionerne og de nuværende og kommende leverandører af it-
løsninger til ungdomsuddannelserne. 
 



 

Side 2 af 2 

Formålet med mødet var at give leverandørerne en mulighed for at vise de-
res produkter til mange skoler samtidig, og dermed give skolerne et indtryk 
af de kommercielle studieadministrative systemer, der er på vej på eud-
området. 
 
Mødet blev afholdt den 18. januar 2017 i i Eigtveds Pakhus, og fremmødet 
var med ca. 220 deltagere stort. 
 
Uddannelsesinstitutionerne var bredt repræsenteret ved erhvervsskoler, 
gymnasier, SOSU-skoler, VUC’er, Landbrugsskoler mfl. og der var syv leve-
randører, der havde takket ja til invitationen: MaCom, Uddata, CSC Scandi-
health, Inlogic, UV-Data, Praxis og IMS – fik hver 40 minutter til at fremvise 
deres løsninger inden for henholdsvis studieadministrative systemer, LMS og 
øvrige administrationsløsninger rettet mod undervisningsinstitutionerne. 
Herudover havde to leverandører – Intranote og InLogic – stande, der kunne 
besøges i pauserne. 
 
Der var stor interesse for oplæggene, og der blev debatteret livligt i de ind-
lagte pauser. STIL har planer om, at afholde et lignende møde for skolerne i 
foråret, hvor formålet er at hjælpe med at klæde dem på til kontraktstyring, 
udbud, persondataforordning etc. 
 
Herudover overvejer STIL om der skal holdes endnu et møde mellem skoler 
og potentielle leverandører senere på året. 
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