
Orienteringsbrev til institutioner med erhvervsrettede 
uddannelser vedr. markedsgørelsen

Dette orienteringsbrev er rettet mod institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, 

erhvervsgymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Formålet med dette 

orienteringsbrev er at give jer en status på, hvordan det går med markedsgørelsen; 

herunder godkendelsen af systemerne og institutionernes overgang til de nye 

studieadministrative systemer. Det fastlægger også, at alle skoler, der endnu ikke har 

forladt EASY-A, senest d. 1. juli skal indmelde en dato for skiftet.
Styrelsen for It og Læring

Afdelingen for Produkter og 

Projekter
Status på de studieadministrative systemer

De studieadministrative systemer Lectio, Ludus og Uddata+ er alle 

revisorgodkendte til administration af de tre overordnede 

uddannelsesområder: GYM, EUD og AMU. Herudover er DEKRA-

skolernes egenudviklede studieadministrative system, DIAS, godkendt til 

administration af AMU. KMD forventer endvidere snarest at indsende 

en revisorerklæring for Studica med henblik på at blive godkendt til 

EUD før sommerferien.
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Samlet status for institutioner med erhvervsrettede uddannelser

Der er i alt 104 institutioner i kategorien, der tæller alle erhvervsskoler, 

private udbydere, almene gymnasier, professionshøjskoler og 

universiteter, der udbyder erhvervsrettede uddannelser. (Tre af disse er 

under fusion og to skal opsplittes efter overgang, hvorfor tallet kan 

variere.)

Figur 1: Status på brug af studieadministrativt system
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Ud af de 104 institutioner er der 37, der benytter et andet 

studieadministrativt system end EASY-A til administration af al deres 

aktivitet. Det kan både være GYM, EUD og AMU, eller blot et eller to 

af områderne afhængigt af institutionens udbud.

Der er desuden otte institutioner, der er benytter andet 

studieadministrativt system til administration af GYM, og stadig 

administrerer EUD og/eller AMU i EASY-A.

 

Status pr. uddannelsesområde

Da det varierer fra institution til institution, hvilke uddannelsesområder 

de dækker, så kan udviklingen pr. uddannelsesområde give et bedre 

overblik over understøttelsen af de tre uddannelsesområder i de 

markedsbaserede studieadministrative systemer.

Figur 2 nedenfor viser status på institutioner, der primo december 2019 

benyttede et andet studieadministrativt system på hvert af de tre områder 

sammenholdt med primo juni 2020.

 

 

Figur 2: Status på overgange den 3. december 2019 og den 3. juni 2020

 

I starten af december var der 19 institutioner, der benyttede et andet 

studieadministrativt system end EASY-A til administration af GYM. For 

EUD var tallet 14 og for AMU var det blot seks.

Tallene fra juni 2020 viser, at de tre områder nu følges ad. 29 

institutioner benytter således et andet studieadministrativt system end 

EASY-A til administration af GYM. For EUD er tallet nu ligeledes 29 og 

for AMU er det oppe på 30.
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Oversigten over institutionernes valg af studieadministrative systemer til 

understøttelse til erhvervsrettede uddannelser opdateres efterhånden 

som institutionerne overgår helt eller delvist pr. uddannelsesområde (se 

oversigten her).

 

Gennemførte overgange trods Covid-19

Ikke mindre end 14 institutioner har gennemført deres overgange i 

perioden fra personalet blev hjemsendt medio marts og frem til nu 

(CELF, DEKRA Hovedstaden, DEKRA Sydjylland, EUC Nord, EUC 

Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Hansenberg, Københavns 

Professionshøjskole, Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Syd, 

Tradium, UC Syd, VIA University College og Viden Djurs).

 

Ny aftale om overgangsdato

Styrelsen for It og Læring har i forbindelse med udskydelsen af EASY-

A's lukning offentliggjort en oversigt over de mulige overgangsdatoer for 

resten af 2020 (se mulige tidspunkter for overgang her).

Alle institutioner skal senest den 1. juli have indgået en aftale med en 

systemleverandør om dato for overgang samt have orienteret Styrelsen 

for It og Læring om denne. Hvis man foretager en delvis overgang pr 

uddannelsesområde, så skal der oplyses dato for overgang pr. område 

(GYM, EUD og AMU).

Styrelsen for It og Læring skal orienteres om dato for overgang ved at 

skrive til fritvalg@stil.dk.

 

Brugerbetaling for EASY-A

Institutioner, der benytter eller har benyttet EASY-A i 2020, vil snarest 

modtage faktura for årets første seks måneder. Der udsendes nyt 

orienteringsbrev i forbindelse med faktureringen.
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