
Program for informationsmøde for leverandører d. 26. marts 2019 
 

Kl. 10.30-10.40  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10:40-11.10 Nyt om UNI-Login v. Katja Prause og Steen Lindén 

 Generel information om integrationsmulighederne i den kommende version af 

UNI-Login. STIL vil informere om arkitekturen og processerne i den kommende 

version, bl.a. udfasning af UNI-Sync password-synkronisering til fordel for en 

fødereret løsning. For udbydere af digitale tjenester vil snitfladerne til login-

tjenesten forblive uændret i en overgangsperiode, men på sigt skal disse 

overgå til den nye SAML- og OIDC-grænseflade. Oplægget er relevant for 

leverandører af studieadministrative systemer og for leverandører af digitale 

tjenester til ungdomsuddannelserne.   

Kl. 11.10-11.40 Generel orientering om AMU-bevisdatabase v. Kristian Bülck  

Som følge af VEU-reformen etablerer Undervisningsministeriet pr. 1. januar 

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

informerer om den forventede tidsplan for udvikling og implementering af 

bevisdatabasen. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 11.40-12.10 Udlån af AMU-godkendelser v. Frank Rise og Lars Petersen  

STIL har fået kortlagt processerne i forbindelse med udlån af AMU-

godkendelser mellem institutioner. Dette har givet anledning til, at der i EDUP 

implementeres muligheder for at udveksle data om tilskudsindberetninger, der 

foretages på baggrund af udlånte AMU-godkendelser. STIL vil informere om 

indholdet af dette og overgangsordninger frem til implementering af løsningen 

i EDUP. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 12.10-12.45  Frokost (STIL byder på en sandwich) 

Kl. 12.45-13.15  Beviser inden for erhvervsuddannelserne v. Nina Topp, Rune Kjærsgaard 

Jørgensen og Ejnar Andersen  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) orienterer om udformning af 

beviser inden for erhvervsuddannelserne. Oplægget vil indeholde omtale af 

notatet ”Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne” og 

information om beviser omfattet af eksamensbekendtgørelsens krav til beviser 

for fuldført uddannelse. Herudover vil der være en gennemgang af udvalgte 



eksempler på skabeloner for beviser. Oplægget er relevant for leverandører af 

studieadministrative systemer. 

Kl. 13:15-13.45 Orientering om ændring af regler for AUB’s refusion for kost og logi v. 

Martin Svensson, ATP 

  Generel information om ændring af regler for AUB’s refusion for kost og logi 

pr. 1. juli 2019. Erhvervsskoler med kostafdelinger vil fortsat skulle benytte de 

studieadministrative systemer til indberetning af kostophold til AUB for alle de 

ophold, som er påbegyndt inden den 1. juli 2019. I forhold til kostophold 

påbegyndt den 1. juli 2019 eller senere skal kostafdelingerne anmode om 

betaling via en digital løsning hos AUB. Oplægget er relevant for leverandører 

af studieadministrative systemer, der tilbyder en løsning til kostafdelingernes 

indberetning af kostophold til AUB. 

Kl. 13.45-14:00  Pause 

Kl. 14.00-15.00  Nyt om FGU v. Lea Vesterby Olesen, Lena Tempel, Tore Dyrberg-Jessen, 

Mathilde Ledet Molsgaard og Jan Toksvig  

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

informere om statistikindberetninger, Ungedatabasen og FGU-

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

interesseret i udvikling af studieadministrative systemer til de nye FGU-

uddannelser. 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til Lars Lomborg Nielsen (lni@stil.dk) senest 

onsdag d. 20. marts 2019. 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 Blå møde 2, Vester Voldgade 123, 1552 København V. 

Passiv deltagelse via videoforbindelse 

Du kan 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. 18. juni 2019 i Vester Voldgade 123, 1552 

København V. 

mailto:lni@stil.dk

