
 

Program for informationsmøde for leverandører d. 26. september 2018 
 

Kl. 10.30-10.40  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10:40-11.40 Optagelse.dk og Karakterdatabasen v. Tobias Thisted og Pernille Severinsen 

STIL orienterer om de kommende ændringer på Optagelse.dk og 

Karakterdatabasen, herunder de ændringer som følger af gymnasiereformen. 

Der er væsentlige ændringer i webservicen til afhentning af ansøgninger og på 

webservicen til indberetning af forudsætninger samt UU’s webservice til 

afhentning af uddannelsesparathedsvurderinger (UPV). Der er også mindre 

rettelser ved indberetning af karakterer til Karakterdatabasen. STIL vil 

gennemgå ændringer og fremvise årshjulet, som det forventes at se ud, når 

gymnasiereformen er implementeret. Oplægget er relevant for leverandører af 

de elevadministrative systemer på grundskoleområdet, elevplansystemerne, 

karakterindberetningssystemerne og UU’s vejledningssystemer samt for 

leverandører af de studieadministrative systemer på ungdomsuddannelserne. 

Kl. 11.40-12.10  Eksamensdatabasen.dk v. Lone Secher Andersen 

STIL orienterer om den nye eksamensdatabase. STIL er i gang med at 

idriftsætte den nye version af Eksamensdatabasen.dk, og vil derfor informere 

om processen ved omlægning fra den gamle eksamensdatabase til den nye 

eksamensdatabase. Oplægget er relevant for leverandører af 

studieadministrative systemer på ungdomsuddannelserne. 

Kl. 12.10-12.30  Frokostpause (STIL byder på en sandwich) 

Kl. 12.30-13.30  FGU-relaterede ændringer i grænseflader mv. v. Jan Toksvig, Steen Larsen, 

Mathilde Ledet Molsgaard og Lena Tempel. 

STIL orienterer bl.a. om status på ændringer af STILs centrale systemer 

foranlediget af FGU-reformen. Vi præsenterer overordnet vores forventninger 

til indholdet i grænsefladebeskrivelserne samt den forventede tidsplan for 

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

udvikling af studieadministrative systemer til de nye FGU-uddannelser. 

Kl. 13.30-14.00  Ændringer ift. Netprøver.dk og XPRS v. Jan Hauerslev 

STIL orienterer om optagelsesprøver til gymnasiet, som finder sted første gang 

i juni 2019. Eleverne til optagelsesprøverne skal indberettes af gymnasierne til 

XPRS, og prøverne skal afholdes i Netprøver.dk. I forbindelse med SOP (større 

skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig prøve) orienteres og drøftes 



indberetning af eleverne til XPRS og samspillet med Netprøver.dk. Oplægget er 

relevant for leverandører af studieadministrative systemer til STX, HTX, HF og 

HHX. 

 

 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig til informationsmødet ved at sende en e-mail til lni@stil.dk senest fredag d. 14. 

september. Husk at angive navn og mailadresse på alle, der ønskes tilmeldt.  

Mødet afholdes af Styrelsen for it og læring (STIL) i Færøsk Pakhus, Frederiksholms kanal 25, 1220 

København K. 

Yderligere information om FGU-reformen 

STIL overvejer at afholde et møde, hvor interesserede systemleverandører til de kommende FGU-

institutioner har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende systemunderstøttelse af de nye FGU-

institutioner til både STUK og STIL. Om muligt også med repræsentanter for de administrative 

medarbejdere fra produktionsskoler og VUC.  

Hvis du er interesseret i at deltage i sådan et møde, skal du henvende dig til Jan Toksvig (e-mail: jto@stil.dk 

eller tlf.: 40 46 52 63) og oplyse, om du vil være interesseret i at deltage i et møde ultimo august/primo 

september, eller om du vil foretrække et møde i forlængelse af informationsmødet den 26. september. 

Næste informationsmøde for leverandører 

Det næste informationsmøde for leverandører afholdes d. 4. december i Færøsk Pakhus, Frederiksholms 

kanal 25, 1220 København K. 
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