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1 Indledning 

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, der skal indberettes til Lære-

pladsen.dk fra studieadministrative systemer på erhvervsskolernes EUD-uddannelser, 

herunder EUX, og giver en beskrivelse af webservicen til ’ Indberetning af oplysninger 

om elever og undervisningsenheder’ (herefter webservicen).  

Indberetning af data fra institutionernes studieadministrative systemer skal foretages 

via STIL's integrationsplatform (herefter IPL). IPL er udviklet til, at der skal ske en ’system 

til system’-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative sy-

stem skal have funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen. 

Institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at forsøge gentagelse 

af overførslen, et nærmere defineret antal gange efter et nærmere defineret tidsrum, 

såfremt overførslen fejler. Den enkelte institution eller det enkelte studieadministrative 

system skal dagligt overvåge eventuelle fejlmeldinger fra dataoverførslen og enten selv 

afhjælpe eventuelle problemer eller indberette dem til leverandøren af det studieadmi-

nistrative system, der kan indberette disse til STIL’s support, hvis det er nødvendigt. 

Såfremt en institution skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles 

til STIL. 

2 Hvem skal indberette? 

Alle institutioner som administrerer grundforløb og/eller hovedforløb på erhvervsud-

dannelsesområdet. 

3 Hvad skal indberettes 

Institutionerne skal indberette oplysninger om alle elever og deres elevforhold for elever 

under CØSA’s formålsgruppe 01 (EUD). Indberetningen skal indeholde oplysninger om: 

person, elevforhold, afgangsårsag, elevtypeperiode, specialeperiode, skoleophold samt 

kvalifikation til hovedforløb (se bilag 1). 

4 Hvilke personer skal indberetningen omfatte?  

Alle nyoprettede eller tidligere indberettede (men ændret siden sidst) praktikrelevante 

personer på institutionen. Praktikrelevante personer defineres som personer, der er til-

knyttet en uddannelse under CØSA’s formålsgruppe 01 (EUD). 

5 Hvornår skal der indberettes 

Der skal indberettes, når der sker ændringer (oprettelser, opdateringer, sletninger) for 

en person. Hvis en person slettes i det studieadministrative system, skal dette ligeledes 

indberettes (se ’7.8. Slet en indberettet person’).  

6 Hvilke oplysninger skal indberettes? 

Der skal indberettes et fuldt billede af skolens registreringer på indberetningstidspunk-

tet, dvs.:  
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 Alle elevernes personoplysninger, elevforhold, elevtypeperioder, specialeperioder, 

skoleophold, kvalifikationer og elevdeltagelse.  

 Ved elever, der deles mellem flere institutioner, er det kun den institution, der ejer 

eleven (dvs. som får tilskud for eleven), der skal indberette elevens skoleophold. 

 Ved elever, der udlånes, er det kun den institution, eleven er udlånt til, der skal ind-

berette elevens skoleophold. 

7 Objekttyper 

Nedenfor er objekttyperne for webservicen bekrevet. For obligatoriske felter underfor-

stås også, at feltet ikke må være tomt eller kun indeholde blanktegn  

7.1 Person 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

cpr Personens CPR-nummer 

uden adskillelsestegn. 

Tekst Præcist 10 tegn. Ja Ja 

navn Personens navn. Tekst Højst 200 tegn. Ja Nej 

foedselsdag Personens fødselsdag. Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD 

Ja Nej 

elevforhold Liste over elevforhold. Liste af Elev-

forhold 

 
Nej Nej 

7.2 Elevforhold 

Et elevforhold defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinsti-

tution. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

uddannelses-

institution 

Uddannelsesansvarlige 

hovedinstitution som angi-

vet i Institutionsregisteret. 

Tekst Skal findes i Institutions-

registeret. 

Ja Nej 

coesaFormaal Identifikation af CØSA-for-

mål. Yderligere oplysnin-

ger kan hentes fra Uddan-

nelsesmodellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO i for-

målsgruppe 1. 

Ja Ja 

startdato Første dato på skoleop-

hold, praktikperiode eller 

aftale. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Nej 
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Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

slutdato Sidste dato på skoleop-

hold, praktikperiode eller 

aftale. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Nej Nej 

afgangsaarsa-

ger 

Afgangsårsager. Der skal 

kun indberettes afgangs-

årsager for eleven, hvis 

der er en hændelse. 

Liste af Af-

gangsaarsag 

 Nej Nej 

elevtypeperi-

oder 

Periodeangivelser af, hvor-

når elevtyper er eller har 

været gældende. 

Liste af Elev-

typeperiode 

 Nej Nej 

kvalifikatio-

nerTilHoved-

forloeb 

Elevens kvalifikationer til 

hovedforløb. 

Liste af Kva-

lifikationTil-

Hovedfor-

loeb 

 Nej Nej 

skoleophold Elevens skoleophold. Liste af Sko-

leophold 

 Nej Nej 

specialeperio-

der 

Periodeangivelser af, hvor-

når specialer er eller har 

været gældende. 

Liste af Spe-

cialeperiode 

 Nej Nej 

 

7.3 Afgangsaarsag 

Den centralt udmeldte afgangsårsag, som eleven evt. er registreret med i det studiead-

ministrative system. Der skal IKKE tages hensyn til, om der i CØSA er anført, om afgangs-

årsagen skal indberettes. Alle afgangsårsager skal indberettes. Der skal kun indberettes 

afgangsårsager for eleven, hvis der er en hændelse. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

afgangsaar-

sag 

Identifikation af afgangs-

årsag. Yderligere oplysnin-

ger kan hentes fra Uddan-

nelsesmodellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO. Ja Nej 

dato Dato for hændelsen. 

Nøglefelt. 

Dato Dato for hændelsen. 

Nøglefelt. 

Ja Ja 
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7.4 Elevtypeperiode 

I tabellen indberettes elevtyper på eleven. Der må ikke være tidsmæssigt overlappende 

perioder for den enkelte elev. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

elevtype Identifikation af elevty-

pen. Yderligere oplysnin-

ger kan hentes fra Uddan-

nelsesmodellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål og elevtypeperio-

dens uddannelsesver-

sion. 

Ja Ja 

uddannelse-

Version 

Nummer, der identificerer 

uddannelsesversionen. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Heltal Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål. 

Ja Ja 

startdato Startdato for elevtypen på 

eleven. 

Dato Der må ikke være tids-

mæssigt overlap mellem 

elevtypeperioder på 

elevforholdet. 

Ja Ja 

slutdato Slutdato for elevtypen på 

eleven. 

Dato Der må ikke være tids-

mæssigt overlap mellem 

elevtypeperioder på 

elevforholdet. 

Nej Nej 

 

7.5 Specialeperiode  

Information om et speciale med periodeangivelse. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

speciale Identifikation af specialet. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål og specialeperio-

dens uddannelsesver-

sion. 

Ja Ja 

uddannelse-

Version 

Nummer, der identificerer 

uddannelsesversionen. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Heltal Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål. 

Ja Ja 

startdato Startdato for specialet på 

eleven. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Ja 
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Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

slutdato Slutdato for specialet på 

eleven. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Nej 

7.6 Skoleophold 

Bemærk, at der skal angives et unik id for at sikre mod dubletter ved overlappende da-

toer. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

id Fast og entydig identifika-

tion af skoleopholdet. 

Tekst Skal være unik for indbe-

retningen. 

Højst 50 tegn. 

Ja Ja 

uddannelse-

Version 

Nummer, der identificerer 

uddannelsesversionen. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Heltal Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål. 

Ja Nej 

speciale Identifikation af specialet. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål og skoleopholdets 

uddannelsesversion. 

Nej Nej 

skoleperiode Identifikation af skoleperi-

oden. Yderligere oplysnin-

ger kan hentes fra Uddan-

nelsesmodellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO for 

elevforholdets CØSA-for-

mål og skoleopholdets 

uddannelsesversion 

samt skoleopholdes spe-

ciale eller, hvis denne 

ikke er angivet, uden 

speciale. 

Ja Nej 

undervis-

ningssted 

Institutionsnummer på af-

deling, hvor undervisnin-

gen foregår. 

Tekst Skal findes i Institutions-

registeret. 

Ja Nej 

startdato Elevens startdato for sko-

leopholdet, dvs. elevens 

første dag. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Nej 

slutdato Elevens slutdato for skole-

opholdet, dvs. elevens sid-

ste dag på skoleopholdet. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Nej 
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7.7 KvalifikationTilHovedforloeb  

Alle elevens kvalifikationer til hovedforløb, som er opnået på den indberettende institu-

tion, skal indberettes. 

 Såfremt eleven har kvalificeret sig til alle specialer under uddannelsen, indberettes 

der kun én kvalifikation på uddannelsen uden angivelse af speciale.  

 Såfremt eleven kun har kvalificeret sig til nogle af specialerne under uddannelsen, 

indberettes der en kvalifikation pr. speciale, som eleven har kvalificeret sig til. 

Felt Beskrivelse Type Lovlige værdier Obliga-

torisk 

Nøgle-

felt 

id Fast og entydig identifika-

tion af kvalifikationen. 

Tekst Skal være unik for indbe-

retningen. Højst 50 tegn. 

Ja Ja 

coesaFormaal Identifikation af CØSA-for-

mål. Yderligere oplysnin-

ger kan hentes fra Uddan-

nelsesmodellen (UMO). 

Tekst Skal findes i UMO i for-

målsgruppe 1. 

Ja Nej 

uddannelse-

Version 

Nummer, der identificerer 

uddannelsesversionen. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). 

Heltal Skal findes i UMO for 

kvalifikationens CØSA-

formål. 

Ja Nej 

speciale Identifikation af specialet. 

Yderligere oplysninger kan 

hentes fra Uddannelses-

modellen (UMO). Hvis det 

ikke angives gælder kvalifi-

kationen for alle specialer 

i uddannelsesversionen. 

Tekst Skal findes i UMO for 

kvalifikationens CØSA-

formål og uddannelses-

version. 

Nej Nej 

opnaaelses-

dato 

Dato for opnåelse af kvali-

fikation. 

Dato Skal overholde formatet 

YYYY-MM-DD. 

Ja Nej 

7.8 Slet en indberettet person 

Benyttes udelukkende ved fejlindberetning og ved skift af CPR-nummer for at fjerne den 

gamle nøgle. Ved udmeldelse af institutionen anvendes indberetning af afgangsårsag i 

stedet. 

Felt Beskrivelse Type Obligatorisk 

cpr Personens CPR-nummer uden adskillelsestegn. Tekst Ja 

institution 
Den indberettende institutions 6-cifrede institutionsnum-

mer, jf. Institutionsregisteret. 
Tekst Ja 

system Navn på det administrative system, der indberetter data. Tekst Ja 
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8 Webservicen 

Webservicen kaldes via STIL’s integrationsplatform IPL.  

IPL er en integrationsplatform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's cen-

trale systemer og eksterne systemer. IPL anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndig-

heder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og ef-

teruddannelsesområdet. Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til 

og hentning af data fra STIL's centrale systemer, inkl. autentificering, autorisering og log-

ning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IPL er et ren infrastrukturkompo-

nent og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data.  

Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studiead-

ministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med 

STIL's systemer, på en institutions vegne, på en ensartet, transparent og sikker måde. 

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL’s support-

site: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen. 

Endpoints til webservicen findes her: 

https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services. 

 

  

https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen
https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services
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