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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 in-
formation fra Styrelsen for It og Læring, der har betydning for institutionens 
studieadministrative systemer. 

Oversigt over arkiveringskrav tilgængelig på stil.dk 

I et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-
skoler og Styrelsen for It og Læring er der udarbejdet en oversigt over arkive-
ringskrav, der har til formål at hjælpe institutionerne i forbindelse ned over-
gangen til nyt studieadministrativt system. Oversigten over arkiveringskrav 
henviser institutionerne til, hvilke data de bør gemme med henblik på at 
sikre fremtidig studieadministration. Oversigten er udarbejdet ud fra gæl-
dende regelsæt på området. Den er vejledende og dermed ikke en udtøm-

mende liste. 
Du kan finde oversigten over arkiveringskrav på stil.dk. 

Overdragelse af data i forbindelse med lukning af EASY-A 
Som en del af markedsgørelsen af de studieadministrative systemer, vil det 
fra 1. januar 2022 ikke længere være muligt for institutionerne at tilgå deres 
data i EASY-A. Det betyder, at institutionerne skal overdrages deres egne 
data i løbet af 2021. Styrelsen for It og Læring vil i den forbindelse invitere 
skoleforeningerne til at deltage i arbejdsgrupper, med henblik på at samar-
bejde om at få den bedst mulige løsning til overdragelse af data. 

Svar på praktikspørgsmål fra konference om studieadministration 
Styrelsen for It og Læring har i september afholdt konference om studiead-
ministration, og i den forbindelse var der en del spørgsmål til Praktikplad-
sen.dk. Vi har samlet spørgsmål i en FAQ, som vi sender sammen med dette 
nyhedsbrev. 

I er velkomne til at kontakte os igen, hvis I har yderligere spørgsmål til Prak-

tikpladsen.dk.
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