
Program for informationsmøde for leverandører d. 9. juni 2020  
 

Kl. 10.00-10.05  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen  

Kl. 10.05-10.20   Skolebeviset for erhvervsuddannelserne skal indberettes til 

Eksamensdatabasen v. Marianne H. Pedersen og Nanna Boxill 

 Generel orientering og opstart for de kommende skolebeviser i 
Eksamensdatabasen samt forventningsafstemning med jer i forhold til 
opbygningen (kendte problemstillinger eller andet, der skal/kan tages højde 
for). Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative systemer. 

 
Kl. 10.20-10.40  Administration af EMMA-kriterierne i Praktikpladsen.dk v. Anders Caprani 

og Tommy Ravn Jensen 

STIL orienterer om it-understøttelse af EMMA-kriterierne i Praktikpladsen.dk. 

Orienteringen omfatter bl.a. elevernes dokumentation og skolens 

elevoversigter, som hjælper med at skabe overblik over elevernes opfyldelse af 

EMMA-kriterierne. Oplægget er relevant for leverandører af 

studieadministrative it-systemer til erhvervsuddannelserne. 

 

Kl. 10.40-11.10  UNI-login v. Katja Prause og Steen Lindén 
STIL giver en kort status på arbejdet med Unilogin, herunder status på driften 

samt orientering om kommende tiltag vedr. videreudvikling af Unilogin. 

Oplægget er relevant for læremiddelproducenter, leverandører af 

læringsplatforme, infrastrukturleverandører m.fl.  

 
Kl. 11.10-11.40  Dataanalyse af afdelinger v. Katja Prause og Britt Schick Stadler 

STIL fortæller om en netop gennemført dataanalyse af afdelinger på tværs af 

ressortområdet. Igennem den sidste årrække har institutionsstrukturerne 

ændret sig over imod større institutioner med flere geografiske lokationer. Det 

har betydet, at der i højere grad er behov for at kunne følge op på udviklingen 

på institutionernes geografiske lokationer, svarende til afdelinger. Analysen har 

vist behov for at styrke data bl.a. på afdelingsniveau, og STIL vil fortælle om det 

videre arbejde hermed særligt i forhold til institutionsregisteret, som bliver 

ryddet op på kort sigt. STIL fortæller kort om konsekvenserne for institutionernes 

data samt fortæller om planerne for justering af institutionsregisteret på lidt 

længere sigt. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer. 

 
 
 
  



Mødet afholdes udelukkende som Skype-møde som følge af COVID-19  
Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til Lars Lomborg Nielsen (lni@stil.dk) senest 
torsdag d. 4. juni 2020. Husk at angive navn og mailadresse på alle, der ønskes tilmeldt.  
 
Som følge af COVID-19 afholdes mødet udelukkende som Skype-møde. Der vil i den forbindelse blive 
mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via chat-funktionen. Mikrofon og kamera vil kun være 
aktiveret for oplægsholdere. Umiddelbart inden mødets afholdes vil du via e-mail modtage et link, som du 
skal anvende for at tilgå informationsmødet via Skype.  
 
Næste informationsmøde for leverandører  
Det næste informationsmøde for leverandører afholdes mandag d. 5. oktober 2020 i Vester Voldgade 123, 

1552 København V. 


