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Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og landbrugsskolerne. Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får
løbende og målrettet information fra Styrelsen for It og Læring, om systemændringer og driften, der har relevans for skolens studieadministrative
systemer på området.

Frit valg af studieadministrative systemer

Markedsgørelsen er nu på vej ind i en ny fase. To studieadministrative systemer er godkendt til GYM, AVU, EUD og AMU,
og to andre ventes at følge i første og andet halvår 2019.
Senest 1. juni 2019 skal alle skoler derfor have indgået en aftale med en systemleverandør, hvor der skal være aftalt en dato
for overgang. Mange skoler har dog allerede orienteret Styrelsen for It og Læring både om, hvilket system de har valgt, og
om deres overgangsdato. Få et overblik over skolernes valg her.
Hvis din skole mangler på listen, så skriv til fritvalg@stil.dk og oplys, hvilket system I skifter til og også gerne datoen for
overgang, såfremt den er planlagt med systemleverandøren.

Informationsmøder
Der holdes frem mod sommer en række informationsmøder for skoler, der skal overgå fra EASY-A til andre
studieadministrative systemer. De fire første møder er allerede afholdt med i alt 77 deltagere. Læs mere og tilmeld din
institution her.
Styrelsen for It og Læring planlægger at holde nogle ekstra informationsmøder i efteråret for de skoler, der først overgår
sidst på året.

Book en overgangsdato
Når man skifter til sit nye studieadministrative system, så skal der aftales en overgangsdato, hvor man ophører med at bruge
EASY-A, og hvor integrationerne skal skiftes fra at pege på EASY-A til det nye studieadministrative system. Den
overgangsdato skal være aftalt med Styrelsen for It og Læring samt øvrige eksterne parter, der har en opgave i forbindelse
med overgangen.
Styrelsen for It og Læring har lavet en liste over mulige tidspunkter for overgang, hvor det som udgangspunkt (med
undtagelse af bl.a. påske- og sommerferie) er muligt at overgå tirsdage og fredage resten af 2019. Den ønskede dato for
overgang skal være oplyst til Styrelsen for It og Læring senest 1. juni 2019 og med mindst to måneders varsel.
Se oversigten over mulige overgangsdatoer her, og book en af dem ved at skrive til fritvalg@stil.dk.

Referencegruppe for studieadministrative systemer

Der er dannet en ny referencegruppe for studieadministrative systemer. Gruppen består af repræsentanter for Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Gymnasier, Danske Landbrugsskoler, Danske SOSU-skoler, Danske HF og VUC
og fremadrettet også FGU-institutionernes forening. Se her, hvem der repræsenterer de forskellige foreninger.

Praktikpladsen.dk skal understøtte initiativer i ny EUD-aftale
Praktikpladsen.dk bliver en nøglespiller i flere af initiativerne i ny EUD-aftale: Elever og virksomheder skal kunne give et
praktikpladstilsagn på Praktikpladsen.dk, ligesom Praktikpladsen.dk skal styrke kommunikationen mellem elev, virksomhed
og erhvervsskole gennem bedre overblik og gennemsigtighed i praktikforløbet.

Praktikpladstilsagn og styrket kommunikation
Styrelsen for It og Læring er netop nu i gang med at udvikle it-understøttelsen af flere initiativer i EUD-aftalen fra
november 2018; Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. Initiativerne inkluderer praktikpladstilsagn og
styrket kommunikation mellem elev, virksomhed og erhvervsskole.
Praktikpladsen.dk bliver fremover virksomhedernes samlede indgang til praktikområdet, hvor de kan få viden og dele viden
med erhvervsskolen om deres elevers fravær, karakterer og skoleophold m.m. I den kommende tid er Styrelsen for It og
Læring på besøg hos en række virksomheder for at undersøge, hvilke informationer og funktioner der er vigtigst for
virksomhederne, samt hvordan de bedst præsenteres for dem i Praktikpladsen.dk.
Styrelsen for It og Læring er samtidig i færd med at afklare, hvordan elever og virksomheder skal kunne give et
praktikpladstilsagn på Praktikpladsen.dk allerede før eleverne starter på en erhvervsuddannelse. Det er hensigten, at
elevernes mod på at tage en erhvervsuddannelse styrkes ved, at de allerede i grundskolen får en relation til en erhvervsskole
og en virksomhed, som har interesse i at indgå en uddannelsesaftale med eleven på et senere tidspunkt.
Afklaringen af praktikpladstilsagnets endelige udformning sker i tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
og Departementet, samt Arbejdsmarkedets parter og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

Fremgang i antal ledige praktikpladser
Siden starten af 2018 er der sket en markant stigning i antallet af ledige praktikpladser på Praktikpladsen.dk; hvor der i
starten af 2018 var opslået få hundrede ledige pladser, er der i dag knap 2800.
Praktikpladsen.dk fik i august 2018 et nyt og mere brugervenligt design, der bl.a. kan vises på smartphones og tablets og som
giver et bedre overblik over nøgletal. Snart vil det desuden være muligt at få vist sin søgning af praktikopslag på et
danmarkskort, så der skabes mere synlighed på alle ledige praktiksteder. Styrelsen for It og Læring arbejder hele tiden for at
gøre Praktikpladsen.dk mere brugervenlig og vil derfor foretage årlige brugertilfredshedsmålinger og interviews med brugere
af Praktikpladsen.dk.
Læs mere om konsekvenserne for Elevplan, Praktik+ og EASY-P her.

Webinar om videresendelse af ansøgninger og tjeklister i Optagelse.dk
Styrelsen for It og Læring afholder onsdag 8. maj et webinar om nye funktioner i Optagelse.dk. Tilmelding til webinaret er
en forudsætning for deltagelse og kan ske på https://uvmdk.adobeconnect.com/admin/show-event-catalog?folderid=3382324418.
På mødet orienterer værterne fra Optagelsesteamet og supporten om videresendelse af ansøgninger mellem modtagende
institutioner og viser, hvordan denne funktion kan anvendes i Optagelse.dk i forbindelse med optaget til næste skoleår. På
mødet vil der også være en gennemgang af, hvordan UU-centrene kan medvirke til at ændre ønsker for elever, som ikke kan
optages på deres 1. prioriteter. Endelig vil værterne præsentere de tjeklister, som Optagelse.dk lægger til afhentning for de
modtagende institutioner i slutningen af juni.
Nærmere information om tidspunkt for webinaret og webinarets form findes på
https://uvmdk.adobeconnect.com/admin/show-event-catalog?folder-id=3382324418.

Tjeklister på Optagelse.dk

I slutningen af juni lægges tjeklister tilgængelige for modtagende institutioner i Optagelse.dk. Tjeklisterne dannes og kan
afhentes umiddelbart efter, at eksamensresultater fra grundskolen foreligger omkring 24. juni. Tjeklisterne er et
støtteværktøj, som kan anvendes til at vurdere, hvilke elever der opfylder adgangsforudsætninger, og hvilke der skal

indkaldes til optagelsesprøve og/eller samtale i august. Sammen med tjeklisterne lægges eksamensresultaterne, så det er
muligt for modtagende institutioner at bekræfte konklusionen forud for henvendelse til den enkelte ansøger.
Optagelse.dk har ikke et tilsvarende støtteværktøj til anvendelse i forbindelse med den tidlige optagelsesprøve i juni. Der
henvises i stedet til følgende oversigt over de elever, der bør indkaldes til den tidlige optagelsesprøve:
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=42827940.
Fra 1. juni og frem vil resultatet af de afsluttende uddannelsesparathedsvurderinger være tilgængelige i Optagelse.dk. Elever,
der vurderes ikke-uddannelsesparate ved denne afsluttende vurdering, kan opfordres til at gå til den tidlige optagelsesprøve
14. juni.

