
Program for leverandørmøde d. 25. november 2021  

 

 

Kl. 09.00-09.15                         Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

 

Kl. 09.15-09.30                        Nyt fra praktikområdet  
Lisa Wells orienterer om ny webservice på Praktikpladsen.dk til afhentning af 

lærepladsforhold, der afløser den nuværende webservice for afhentning af 

oplysninger om praktikforhold fra EASY-P. Anders Caprani orienterer om ny 

webservice på Praktikpladsen.dk til indberetning af oplysninger om elever og 

undervisningsenheder. 

 

Kl. 09.30-09.50 Ny DataTilInstitution version 2 og indberetning af kontaktperson 

Stine Skaarup Høgsberg fortæller om udveksling af flere informationer 

vedrørende unges uddannelsespålæg mellem institution og jobcenter. 

Introduktion til to nye webservices til Ungedatabasen, DataTilInstitution 

version 2 og IndberetInstitutionKontakt version 1, der understøtter 

udvekslingen. 

 

Kl. 09.50-10.00                         Ny indberetning af Åben uddannelse  

Anders Raun informerer kort om den forventede proces frem mod indberetning 

af Åben Uddannelse Erhverv via Kursistindberetningen fra 2022. 

 

KL. 10.00-10.20  Beviser: Afdelingsbegrebet, EUD og FGU 

STIL ønsker, at der indberettes på de enkelte afdelinger, hvis en institution har 

flere adresser. Thorkild Svendsen fortæller om implementeringsplanerne for 

dette i forhold til beviser i Eksamensdatabasen. Eksamensdatabasen har lige 

åbnet for FGU-indberetning og STIL fortælle om status for dette samt om den 

snarlige åbning af EUD-indberetning. 

 

kl. 10.20-10.30 Seneste nyt om Integrationsplatformen (IP-Ungs afløser) v. Jonas Pedersen 

 

kl. 10.30-10.40 Pause 

 

kl. 10.40-10.55 Implementering af reviderede afgangsårsager 

Caroline Wibe Folkmann og Britt Schick Stadler (STIL) informerer om 

implementering af reviderede afgangsårsager, som skal driftes fra 1. februar 

2022. 

 

kl. 10.55-11.10 Orientering om ny praksis for håndtering af personnumre 



Caroline Wibe Folkmann og Britt Schick Stadler (STIL) orienterer om 

kommende ny praksis for håndtering af personnumre i STIL-systemer. 

 

kl. 11.10-11.50                         Opdatering fra Unilogin og Skolegrunddata 

Sidsel Gro Holm-Lauritzen fortæller blandt andet om overgangen til nye BPI-

webservices og udvikling af en ny import-service (ws10), overgang til NemLog-

in3, arbejdet med en ny discovery-proces for Unilogin samt en kort 

introduktion til den nye betalingsmodel for Unilogin.  

 

Kl. 11.50-12.30                         8. kl. karakter er afgørende for elevens optagelse på ungdomsuddannelse. 

Thorkild Svendsen, Jan Toksvig og Anders Fiil Svane fortæller, hvordan skolerne 

skal indberette den nye 8. kl. karakter og hvilken betydning denne nye karakter 

har for optagelse på en ungdomsuddannelse. Endvidere informeres om aktuel 

status for indberetning for skoleåret 2020/21 og om hvordan leverandører og 

STIL kan hjælpe skolerne med at indberette. 

 

12.30                                          Tak for i dag.  

 

 

Mødet afholdes udelukkende som Skype-møde 

Hvis I har et spørgsmål, bedes I derfor markere dette i chatten, og når der bliver ledigt for spørgsmål, vil I 
kunne stille det til oplægsholderne. Når I ikke stiller spørgsmål, bedes I mute jeres mikrofoner.  
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