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Mål- og resultatplan for Styrelsen for It og Læring 2019

Styrelsen for It og Læring (STIL) arbejder for at understøtte Undervisningsministeriets 
overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle.

STI L's vision er, at vi vil være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og 
data - og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Kerneopgaver

STIL's kerneopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

• Understøtte digitalisering i uddannelsessektoren
• Udvikling, drift og vedligehold af en række it-systemer på Undervisningsministe

rets område
• Digitale vejledningstilbud for uddannelsessøgende

• Indsamling af aktuelle og pålidelige data samt udvikling og drift af Under
visningsministeriets datavarehus

• Varetagelse af Undervisningsministeriets koncern-it funktion, herunder vareta-
gelse af koncernfælles DPO, samt tilsyn med it-sikkerheden i koncernen.

Strategiske pejlemærker
STIL har følgende strategiske pejlemærker (hovedopgaver), der sætter retningen for 
løsningen af styrelsens kerneopgaver og dermed for værdiskabelsen for styrelsens inte
ressenter:

• Vi sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.

• Vi står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og 
indenfor det aftalte budget.

• Vi sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
• Vi bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrund

lag lokalt og centralt.

De strategiske pejlemærker udmøntes i STIL's årlige resultatmål.

For at understøtte Undervisningsministeriets mål og retning samt politiske prioriterin
ger arbejder STIL med følgende resultatmål i 2019:



Strategiske og kernefaglige mål 2019

Mål 1: National digitaliseringsstrategi 2020-202S

Beskrivelse af målet:

Der skal frem mod foråret 2019 udarbejdes et oplæg til en national digitaliseringsstrategi på tværs af un-

dervisnlngsområderne, der skal dække perioden 2020-2025. Dette opnås via følgende tiltag i 2019:

• Der er i marts 2019 I forbindelse med Danmarks Læringsfestival lanceret en statuspjece og et op-
læg til strategien.

• Der er inden udgangen af 3. kvartal 2019 lanceret en endelig national digitaliseringsstrategi på 
tværs af undervisnlngsområderne.

Basellne:

Der foreligger Ikke en national digitaliseringsstrategi på tværs af undervlsningsområderne.

Mål 2: Forbedring af analysepotentiale og kvalitet af datavarehuset

Beskrivelse af målet:

UVM ønsker at styrke analysearbejdet de kommende år, og STIL ønsker hertil at være blandt de bedste i 
staten til at arbejde med data. Realiseringen af disse ambitioner kræver, at det bagvedliggende datagrund

lag I højere grad skal understøtte analyser- både i opbygning samt det bagvedliggende datakvalitet og 
begrebsapparat. Derudover ønskes en styrkelse af kvaliteten og dokumentationen af dataindsamlingen og 
behandlingen af data. Der gennemføres I 2019 derfor følgende tiltag:

• Data, som fødes ind I Datavarehuset, skal fremadrettet i højere grad være tilgængelige som regi
sterdata på individniveau til analytiske formål I analysemiljøer uden for datavarehuset. Inden ud

gangen af 2019 skal datavarehuset med afsæt I arbejdet vedr. ministeriets analysestrategi videre
udvikles på følgende punkter: 

o Flere af datavarehusets data skal kunne udtrækkes og benyttes I UVMs analysearbejde, 
herunder via sammenkøring med registerdata fra andre kilder til brug for tværgående 
analyser forløbsanalyser af elever.

o Arbejdet med produktion af solide og ensartede nøgletal for bl.a. tilgang, bestand og fra

fald på tværs af uddannelsesområder styrkes, herunder med opgørelser over overgange I 
uddannelsessystemet samt øget dokumentation.

• STIL opstarter arbejdet med at realisere de behov for udvidede/nye registerdata, som en kom
mende analysestrategi måtte efterspørge. Arbejdet med nyt forløbsregister på tværs af EUD og 

GYM, som er påbegyndt i 2018, færdiggøres.

• Parallelt hermed gennemføres et eksternt review afSTILs arbejde med indhentning, kvalitetssik
ring og bearbejdning af data Inden udgangen af 3. kvartal.

Baseline:

Der gennemføres i dag et omfattende arbejde med kvalitetssikring af data og metoder på tværs af indsam
lingerne. Der foreligger imidlertid ikke et samlet tværgående overblik over arbejdsprocesser og metoder 

hermed, som muliggør et mere systematisk og strategisk arbejde med at forbedre kvalitet og effektivitet.

Der er i 2018 påbegyndt et arbejde med et forløbsregister på tværs af EUD og GYM, som indeholder nye 
konsoliderede nøgletal for tilgang, frafald osv.

En del af datavarehusets data kan udtrækkes, eller ligger allerede I ministeriets registerberedskab, men det 



gælder Ikke alle dataområder I DVH, og der forellgger Ikke ensartede retningslinjer og dokumentation for 
disse processer og data.

Mål 3: Implementering af gymnaslereformen

. 
Beskrivelse af målet gennem de konkrete resultater[effekter1 som skal 02m\s I 2019:

I forbindelse med den digitale ansøgningsrunde i 2019 skal der ske fuld indfasning af de nye procedurer for 

adgangskrav tll ungdomsuddannelserne. Optagelsesprocessen på institutionerne understøttes med nye dlgita• 

le lister, der viser om adgangskravene er opfyldt for den enkelte ansøger. Institutionerne og ansøgerne under-
støttes endvidere gennem etablering af en samlet supportindgang for henvendelser omkring de nye regler og 
implementeringen I de centrale lt-systemer.

Herudover skal et nyt monltorerlngsværktøj (digital prøvevagt) bidrage til en styrket Indsats på gymnasierne 

med henblik på at dokumentere og opdage snyd ved prøverne fra og med sommertermfnen 2019.
lndlkator(er) formålopfyldelse (KPI):
Den digitale afvikling af ansøgnings-
runden opnår mindst 3,8 I tilfreds-

hedsscore på en skala fra 1 til S.
Den samlede telefoniske supportind-
gang opnår en tllfredsscore på mindst 

3,8 på en skala fra 1 til S.
Den digitale prøvevagt opnår en til-

fredshedsscore på mindst 3,8 på en 

skala fra 1 til 5.

Baseline:

Der er ingen understøttelse af gymnasiereformens adgangskrav.

Der er ingen samlet supportindgang på tværs af STUK og STIL.
Der anvendes i dag ikke systematisk monitorerlngsværktøjer ved 
prøverne på gymnasierne.

Mål 4: Udvikling af nyt, mere sikkert bømelogln

Beskrlvelse af målet gennem de konkrete resultater[effekter, som skal 02nås I 2019:

Regeringen og KL har aftalt, at der skal skabes en mere sikker ID- og loglnløsnlng målrettet skolebørn, der kan 

supplere det nuværende UNl-login, og som fremover vil fungere som fælles løsning for dlgltal adgang til alle 

landets skoler. Løsningen udvikles, så det er klar til ibrugtagning I 2. halvår 2019. Endellg udrulning aftales med 

KL lfm. udrulningen af den nye kommunikationsplatform, AULA.

'"" 

lndlkator(er) formålopfyldelse (KPI):
Løsningen er taget i brug på alle lan-

dets skoler inden udgangen af 2019.

De første tllfredshedsmålinger giver en 

tilfredshedsscore på mindst 3,8 på en 
skala fra 1 til 5.

Baseline:

Det nuværende UniLogln undergår i årene 2017-2020 en gennem-

gribende modernisering og danner grundlag for det nye børnelogln. 

Den nye løsning er analyseret og designet i samarbejde med KL i 
2018.

Mål 5: Sikring af velfungerende It-løsninger rettet mod brugernes behov

Beskrivelse af målet gennem de konkrete resultater[effekter, som skal 02nås I 2019:

I 2018 er der udarbejdet et koncept for brugerinddragelse, som skal medvirke til at sikre velfungerende it
løsninger via systematisk Indsamling og aktiv brug af data om brugernes adfærd og udfordringer. I løbet af 

2019 udvides anvendelsen af konceptet til at omfatte flere af STILs mest forretningskritiske og brugervendte 



systemer, hvorefter den indsamlede viden inddrages i den fremadrettede produktudvikling.

lndlkator(er) formålopfyldelse (KPI):

Der gennemføres I løbet af 2019 bru-
gertilfredshedsundersøgelser på ml-

nlmum 8 af STILs mest forretningskriti-
ske og brugervendte systemer, og det 
simple gennemsnit ligger på mindst 4,0 
på en skala fra 1 til 5.

Baseline:

Konceptet er i 2018 blevet udarbejdet, afprøvet og justeret på bag-
grund af erfaringer med brugerinddragelse på tre af UVMs it-

systemer, henholdsvis Ug.dk (uddannelsesguiden), Optagelse.dk og 
Netprøver.dk. Brugertilfredsheden for de 3 systemer blev opgjort til 
henholdvls 4,2, 3,9 og 4,9 på en skala fra 1 til 5.

. -

Mål 6: Implementering af IS027001

ISO27001 er en international standard, der fastsætter bedste praksis for etablering, drift og løbende vedlige
hold af et ledelsessystem for styring af informationssikkerhed. Målet for implementeringen af 1SO27001 for 

2019 er, at departementet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og STIL på de 7 indsatsområder opnår en 
modenhed på 4, således at UVM kan siges at have styrede og målbare processer.

Hertil har STIL tilsynsforpligtelsen ifht it-sikkerheden for Dansk Center for Undervisnlngsmiljø (DCUM), Dan
marks Evalueringsinstitut (EVA) og Sorø Akademi (Sorø). Mhp. at styrke tilsynsgrundlaget udvikles efter dialog 

med Institutionerne en styrket tilsynsmodel bl.a. for at bedre at kunne følge Institutionernes modenhedsni
veau og fremadrettede arbejde hermed.

lndlkator(er) formålopfyldelse (KPI):
Departementet, STUK og STIL

Alle 7 indsatsområder har en moden
hed på4

DCUM, EVA og Sorø

Der er I 2019 udviklet en styrket til
synsmodel, der I lighed med 1SO27001 

angiver en kvantltlav score på udvalgte 
områder, mhp. at lette tilsynsforp1ig

telsen med DCUM, EVA og Sorøs's it

sikkerhed

Baseline:

Departementet, STUK og STIL

5 ud af 7 indsatsområder har en modenhed på 4.

DCUM, EVA og Sorø

STIL gennemfører tilsyn med it-sikkerheden, jf. mlnisterleinstruksen.

Mål 7 Modernisering af UVM's centrale tilskudssystem (CØSA)

CØSA-systemkomplekset omfatter It-systemerne CØSA, Uddannelsesadministration.dk, Brevportalen og INDB, 

der alle er af ældre dato. Det er derfor besluttet, at der gennemføres en modernisering, som samtidigt skal 

tage højde for evt. omlægning af tilskudsmodellen og nye krav til tilskudsudbetalingen på bagrund af eftersy-

net af taxameter- og tilskudssystemet, der er Igangsat i regi af regeringsinitiativet "Mod på livet - vejene til 

uddannelse og job" og som gennemføres inden udgangen af 2019. Moderniseringen vil ske gradvist over en 

årrække med de første leverancer i 2019 jf. nedenfor.
lndlkator(er) for m.\lopfyldelse (KPl):
Følgende milepæle for revitallseringen af 
CØSA er nået:

Basellne:
Ingen baseline

http://Ug.dk
http://Optagelse.dk
http://Netpr�ver.dk
http://Uddannelsesadministration.dk


Der er inden udgangen af 1. halvår 2019 

opnået tllslutnlng fra Styregruppen fra 

revitallsering af CØSA til en operationel 

plan for moderniseringen af det samlede 

CØSA-kompleks, som samtidigt vil kunne 

tage højde for evt. omlægning af til• 

skudsmodellen og nye krav til tilskudsud

betalingen.

Et af de eksisterende systemer i CØSA

komplelcset er udfaset Inden udgangen af 

2019.

Organisatoriske og økonomiske mål 2019

Mål 8: Styrkelse af STIL's økonomistyring

Afvigelsen mellem prognosen for årets samlede forbrug til brug for DC-LIS i juni måned og realiseret forbrug I 

årsregnskabet må maksimalt være på 2,0 pct.

Afvigelsen beregnes som forskellen mellem prognosen og realiseret forbrug af nettoudgifts-bevillingen (for § 

20.11.32).

lndlkator(er) formålopfyldelse
(KPI): Afvigelse mellem prognose og 

realiseret forbrug må maksimalt være 

2,0 pct.

Baseline:

I 2017 var afvlgelsen ifb med udgiftsopfølgning li og realiseret for-

brug 3, 7 pct. (Det vil først være fra 2019, at der systematisk udar-

bejdes justerede prognoser tll brug for DC-LIS I juni.)

Mål 9: Nedbringelse af sygefraværet

STIL's sygefravær er I de sidste to år steget og er I dag på et for højt niveau. Årsagen til stigningen skal ses i 

langtidssygefraværet, der i perioden er steget markant. STIL ønsker at nedbringe sygefraværet til et niveau 

svarende til andre styrelser.

lndlkator(er) formålopfyldelse (KPI):
Sygefraværet er reduceret til 8,5 dage 

pr. medarbejder svarende til bench-

mark for styrelser pr. 3. kvartal 2018. 

Der måles i perioden 4. kvartal 2018 til 

3. kvartal 2019 fra ISOLA.

Baseline:

STIL's sygefravær udgør for perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 

2018 9,8 dage per medarbejder (Kilde: ISOLA).
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