
 

Program for informationsmøde for leverandører d. 4. december 2018 
 

Kl. 10.30-10.45  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10:45-11.15 Den nye praktikportal: Samspil med frit valg af studieadministrative 

systemer v. Signe Rønn Sørensen 

STIL er i gang med at udvikle en ny Praktikportal, som skal sikre, at alle 

praktikvirksomheder får en samlet indgang, hvor de kan søge elever, indgå 

uddannelsesaftaler og kommunikere med skolen i løbet af praktikforløbet. 

Målet er at lukke de eksisterende praktiksystemer – EASY-P, Elevplan og 

Praktik+ ─ og dels erstatte dem med Praktikportalen, dels lægge skolernes 

administrative processer ud i de nye studieadministrative systemer. Under 

dette punkt vil vi præsentere STILs tanker og indbyde til en indledende debat 

om fordele og ulemper. Oplægget er relevant for leverandører af studie- og 

praktikadministrative systemer på erhvervsuddannelsesområdet.  

Kl. 11.15-12.15  Nyt om FGU - del 1 v. Jan Toksvig, Lea Vesterby Olesen, Lena Tempel, Johan 

Linde, Tore Dyrberg-Jessen, Mathilde Ledet Molsgaard   

STUK og STIL har nyt at berette om FGU. Oplægsholderne vil blandt andet 

informere om: 

- Statistikindberetninger, herunder præsentation af udkast til web service-

beskrivelser 

- Ungedatabasen, herunder grænsefladebeskrivelsen til FGU-institutionerne 

samt kort information om planlagte ændringer 

- FGU-implementeringen i øvrigt. 

Oplægget er relevant for leverandører, der er interesseret i udvikling af 

studieadministrative systemer til de nye FGU-uddannelser. Skriv gerne til 

jto@stil.dk, hvis du har konkrete spørgsmål, som oplægsholderne skal prøve at 

finde svar på. 

Kl. 12.15-12.45  Frokost (STIL byder på en sandwich) 

Kl. 12.45-13.45  Nyt om FGU - del 2 v. Jan Toksvig, Lea Vesterby Olesen, Lena Tempel, Johan 

Linde, Tore Dyrberg-Jessen, Mathilde Ledet Molsgaard   

  Se beskrivelse under del 1. 

Kl. 13:45-14.00 Pause 

Kl. 14.00-14.30  Generel orientering om digitale AMU-beviser og AMU-bevisdatabase v. 

Anne Mette Vang-Rydall og Kristian Bülck 

mailto:jto@stil.dk


Som følge af VEU-reformen bliver undervisningsinstitutionernes udstedelse af 

AMU-beviser digital. Endvidere etablerer Undervisningsministeriet pr. 1. januar 

2020 en AMU-bevisdatabase (integreres i Eksamensdatabasen). STIL 

informerer om den påtænkte markedsbaserede styringsmodel for de 

studieadministrative systemer, samt den forventede tidsplan for 

implementering af AMU-bevisdatabasen. I tilknytning hertil orienterer STUK 

om forventede ændringer af AMU-bekendtgørelsen. Oplægget er relevant for 

leverandører af studieadministrative systemer til AMU-området. 

Kl. 14.30-15.00  Generel information om UNI-Logins importservice v. Steen Lindén og Kristian 

Johnsen 

 I bekendtgørelsen om krav til studieadministrative systemer er det et krav, at 

systemet løbende indberetter stamoplysninger for brugere og grupper til UNI-

Login. STIL vil informere om, hvordan UNI-Logins importgrænseflade fungerer, 

hvilke data der kan indberettes, og hvordan sammenhængen er til øvrige UNI-

Login-services. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer på ungdomsuddannelserne. 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til lni@stil.dk senest mandag d. 26. 

november. Husk at angive navn og mailadresse på alle, der ønskes tilmeldt. Husk også at angive, for hvilke 

der ønskes deltagelse via videoforbindelse. 

Mødet afholdes af Styrelsen for It og Læring (STIL) i Færøsk Pakhus, Frederiksholms Kanal 25, 1220 

København K. 

Passiv deltagelse via videoforbindelse 

Som noget nyt kan du deltage i informationsmødet via videoforbindelse. Du vil her kunne se og høre de 

enkelte oplæg, men du vil ikke kunne kommentere eller stille spørgsmål. Såfremt du ønsker at deltage via 

videoforbindelse, skal du huske at angive dette ved tilmelding (se under tilmelding). Herefter vil du 

modtage et link, som du skal anvende for at tilgå informationsmødet via video.  

Næste informationsmøde for leverandører 

Det næste informationsmøde for leverandører afholdes d. 26. marts 2019 i Færøsk Pakhus, Frederiksholms 

Kanal 25, 1220 København K. 

mailto:lni@stil.dk

