
Program for informationsmøde for leverandører d. 18. juni 2019  
 

Kl. 10.30-10.35  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10:35-10.50 Nyt om Praktikpladsen.dk v. Signe Rønn Sørensen 

Information om visionen for Praktikpladsen.dk, samt hvilke krav der ligger i 

EUD-aftalen og Trepartsaftalen. Herudover orienteres der om planerne for 

udfasning af de eksisterende systemer; EASY-P, Elevplan og Praktik+. 

Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative systemer til 

EUD-området 

Kl. 10.50-11.10  Indberetning af karakterer og fravær til STIL v. Egon Thor Hansen 

STIL er i gang med at udvikle Praktikpladsen.dk, så den fremadrettet bliver en 

samlet indgang for praktikvirksomheder og praktikelever. Målet er, at 

virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og 

udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres 

praktikforløb. Praktikpladsen.dk udvides med disse funktioner i løbet af 2019 

og 2020, og Elevplan, EASY-P og Praktik+ bliver udfaset. Oplægget handler om, 

hvordan STIL tænker sig at indberetningen af relevante data til praktikpladsen 

skal ske, dvs. hvilke webservices, STIL vil stille til rådighed, hvordan de skal 

benyttes, og hvilke tanker STIL har gjort med hensyn til genbrug i forhold til fx 

karakterdatabasen og EDUP. I første omgang fokuseres der på fravær og 

karakterer. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til EUD-området 

Kl. 11.10-11.30  Forventede nyheder i systemrevisionsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020 v. 

Steen Larsen 

Oversigt over påtænkte nye integrationer og øvrige ændringer i den 

næstkommende systemrevisionsbekendtgørelse, som vil blive udstedt ultimo 

november 2019 og træde i kraft den 1. januar 2020. Blandt nyhederne vil være 

en udvidet integration til Eksamensdatabasen, så den også vil omfatte AMU-

beviser; nye integrationer med praktikportalen Praktikpladsen.dk, som bl.a. vil 

afløse de eksisterende integrationer med EASY-P og Elevplan; samt en 

udvidelse af EfterUddannelse.dk til også at omfatte almene 

voksenuddannelser. Oplægget er relevant for alle nuværende og kommende 

leverandører af studieadministrative systemer til ungdomsuddannelses-

området og til voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). 

Kl. 11.30-12.15  Frokostpause (STIL byder på en sandwich) 

 



Kl. 12.15-12.45  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 tidsplan for udvikling og implementering af bevisdatabasen. 

Endvidere gives status på testforløb mellem studieadministrative systemer på 

AMU-området og STIL i forhold til indberetning af AMU-bevisdata via IP-ung til 

bevisdatabasen. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 12.45-13.15  Optagelse.dk, ændringer i webservices, v. Johanne Bak Larsen og Lone 

Secher Andersen 

Som følge af EUD-reformen sker der ændringer i CompetenciesService 

(indberetningsservicen) fra Elevplansystemerne og FTUApplicationService til de 

studieadministrative systemer på erhvervsskolerne. Det vil fremover blive 

obligatorisk for Elevplansystemerne at indberette 

uddannelsesparathedsvurderinger til både gymnasiale uddannelser, Hf og 

Erhvervsuddannelser uafhængigt af elevernes interessetilkendegivelser. 

Derudover introduceres to nye udbud i Optagelse.dk (Grundforløb plus og 

Hovedforløb). STIL vil informere om indholdet af disse ændringer. Målgruppen 

er leverandører af Elevplansystemer og studieadministrative systemer på 

erhvervsskolerne.  

Kl. 13.15-13.30 Strukturændringer i uddannelsesmodellen v. Lars Andersen og Frank Rise 
Som følge af VEU trepartsaftalen udvides uddannelsesmodellen med 
oplysninger om prøver på AMU-mål. Oplysninger om AMU-mål, der i dag 
hentes via Uddannelsesadministration.dk, vil fremover indgå i 
uddannelsesmodellen. Oplægget er relevant for leverandører af 
studieadministrative systemer.    

 
 
Tilmelding  
Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til Lars Lomborg Nielsen (lni@stil.dk) senest 
torsdag d. 13. juni 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. 24. september 2019 i Vester Voldgade 123, 1552 

København V. 


