
Orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende 
de studieadministrative systemer

Juni 2019

Dette orienteringsbrev er rettet mod institutioner, der udbyder erhvervsud-
dannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. 
Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet 
information fra Styrelsen for It og Læring, der har betydning for institutionens 
studieadministrative systemer.

Praktik+ og det praktikpladsopsøgende arbejde
Praktik+ understøtter bl.a. planlægning og udførelse af det praktikpladsop-
søgende arbejde, der udføres af skoler og faglige udvalg. Systemet, som i dag 
anvendes af ca. 60 skoler og 20 sekretariater/faglige udvalg, er dog både 
teknologisk og brugsmæssigt meget utidssvarende.

Styrelsen for It og Læring har derfor besluttet at udvide Praktikpladsen.dk til 
at understøtte det praktikpladsopsøgende arbejde og i forlængelse heraf at 
lukke Praktik+. Udvidelserne i Praktikpladsen.dk omfatter både udvalgte pro-
cesser og udstilling af Styrelsen for It og Lærings praktikdata. Data stilles lige-
ledes til rådighed for lokale systemer, som ønsker at stille funktionalitet til 
rådighed inden for området.

Styrelsen for It og Læring indleder derfor nu en dialog med repræsentative 
skoler, faglige udvalg og sektorens øvrige interessenter om indhold og priori-
tering af denne it-understøttelse.

Dialogen forventes afsluttet i efteråret 2019, hvorefter udvidelserne forbe-

redes til udvikling, forventeligt i 2020. Styrelsen for It og Læring forventer, at 

Praktikpladsen.dk udvides agilt, så skoler og faglige udvalg løbende får glæde 
af udvidelserne.
Praktik+ forventes lukket ved udgangen af 2020, når Praktikpladsen.dk i til-
strækkelig grad understøtter området.

Orientering om indberetning af optagelsesprøver til Ungedatabasen for 
gym, HF og EUD
Erhvervsskoler og gymnasier, der afholder optagelsesprøver, skal indberette 
oplysninger om de unge, som de har indkaldt til optagelsesprøve og samtale 
til Ungedatabasen.

http://Praktikpladsen.dk
http://Praktikpladsen.dk
http://Praktikpladsen.dk
http://Praktikpladsen.dk
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Indberetningen om optagelsesprøver skal foretages via institutionens studie-
administrative system.
Indberetning om optagelsesprøver skal ske på koden (cøsa formål) 3000 for 
både gymnasie- og HF elever. For optagelsesprøve til erhvervsuddannelser 
skal indberetningen foretages på koden (cøsa formål) 2997.

Tidsplan og kontakt til leverandører
Indberetning af optagelsesprøver til Ungedatabasen kan først ske ved ikraft-
trædelse af den nye vejledningslov d. 01-08-2019. Optagelsesprøver foreta-
get inden den dato skal således ikke indberettes til Ungedatabasen.

Styrelsen for It og Læring har allerede orienteret leverandørerne MACOM, 
DXC, UDDATA+ /IST samt EASY om de forestående ændringer. Hvordan det 

enkelte administrative system håndterer indberetningen, kan den enkelte 
leverandør oplyse om.
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har, i en nyhedsmail d. 15-03-2019, 
orienteret gymnasierne om optagelsesprøven. Ovenstående ændrer ikke på 
den information.
For yderligere oplysninger om kravene til indberetning til Ungedatabasen 
henvises til viden.stil.dk.

http://viden.stil.dk
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