
Program for leverandørmøde hos STIL d. 21. juni kl. 11.00-14.00 
 

Kl. 11.00-11.15 Velkommen og kort status på Markedsgørelsen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 11.15-12.00  Markedsgørelse på AMU-området: Nye webservices for studieadministrative 

systemer v. Anders Raun og Marianne Guerry Larsen 

Som følge af markedsgørelsen på AMU-området implementerer STIL en række 

nye webservices til EfterUddannelse.dk. Pr. 1. juli 2018 åbnes grænsefladerne 

for skolernes systemer, så skolerne herefter vil kunne administrere AMU-

kursusudbud og -tilmeldinger i et studieadministrativt system leveret af en 

privat leverandør og udveksle data med EfterUddannelse.dk via 

grænsefladerne. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 12.00-12.30  Generel orientering om bekendtgørelsen om krav til studieadministrative 

systemer mv. v. Steen Larsen 

STIL orienterer om de aktuelle ændringer af bekendtgørelsen om krav til 

studieadministrative systemer mv. fra den 1. juli 2018. STIL orienterer 

endvidere om forventede kommende ændringer af bekendtgørelsen i 

forbindelse med implementeringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

og VEU-reformen. Oplægget er relevant for alle nuværende og kommende 

leverandører af studieadministrative systemer til ungdomsuddannelses-

området og til voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). 

Kl. 12.30-13.00 Frokostpause (STIL byder på en sandwich) 

Kl. 13.00-13.30 Generel orientering om Forberedende Grunduddannelse v. Tore Dyrberg 

Jessen og Jan Toksvig 

Som led i Undervisningsministeriets implementering af den nye Forberedende 

Grunduddannelse fra sommeren 2019 vil STIL give en generel orientering om 

forløbet omkring udstedelse af love og bekendtgørelser. STIL giver endvidere 

en redegørelse for den påtænkte markedsbaserede styringsmodel for 

studieadministrative systemer, samt en gennemgang af de nødvendige 

integrationer. Oplægget er relevant for leverandører, der er interesseret i 

udvikling af studieadministrative systemer til de nye FGU-uddannelser. 

Kl. 13.30-14.00 Ændringer i ungedatabasen som følge af FGU-reformen v. Lena Tempel 

STIL vil informere om ændringer til Ungedatabasen foranlediget af FGU-

reformen. Vi præsenterer overordnet de områder, som forventes 

implementeret, herunder hvilken type data STIL forventer de administrative 

systemer på eksisterende uddannelsesinstitutioner og de nye FGU’er skal 

indberette til Ungedatabasen. Endvidere uddybes hvilken betydning 

ændringerne har for jer som leverandører. Oplægget er relevant for 

leverandører, der er interesseret i udvikling af studieadministrative systemer til 

de nye FGU-uddannelser. 


