
Program for leverandørmøde den 8. november 2022 
 

Kl. 09.00-09.15 Velkomst og oversigtsskema 

Signe Rønn Sørensen byder velkommen og orienterer kort 
om skema over kommende ændringer fra STIL´s systemer. 
 

Særligt for EUD  
Kl. 09.15-9.50 Kommunikation med Lærepladsen.dk og AUB  

Indberetning af elevoplysninger til 
Lærepladsen.dk 
Anders Caprani orienterer om opdatering af 
grænsefladebeskrivelsen for ”Grænseflade til 
indberetning af oplysninger om elever og 
undervisningsenheder”, som præciserer 
outputtet ved valideringsfejl.  
 
Afhentning af lærepladsforhold 
Lisa Wells orienterer om webservicen på 
Lærepladsen.dk til afhentning af 
lærepladsforhold, der afløser den nuværende 
webservice for afhentning af oplysninger om 
praktikforhold fra EASY-P. 
 
Indberetning til AUB 
Jakob Nielsen (AUB) orienterer om opdatering af 
grænsefladebeskrivelsen for ”Indberetning af 
oplysninger om skoleophold under EUD”, som 
følge af ændringen i STIL’s webservice til 
afhentning af lærepladsforhold. 

 
Særligt for ungdomsuddannelser  
Kl. 9.50-10.05 Modernisering af Optagelse.dk 

Michael Lerskov giver status på ændring af webservices 
på Optagelse.dk. Forventning til, hvornår ansøgere uden 
MitID/NemID kan søge via det moderniserede 
Optagelse.dk, samt afhentning af ansøgninger til 
gymnasiale uddannelser ifm. elevfordeling. 
 

Kl. 10.05-10.15 Etablering af Uddannelsesregisteret  
Lykke Bay præsenterer de overordnede planer for 
etableringen af Uddannelsesregistret, og hvilken 
betydning det forventes at få for SA-systemerne. 
Uddannelsesregisteret er en del moderniseringen af 
uddannelses- og tilskudsadministrationen (CØSA). 
 



 

Særligt for gymnasier  
Kl. 10.15-10.25 XPRS og anonymisering i forbindelse med skriftlig 

censur 
Lars Bisgaard Schmidt orienterer om, at i forbindelse med 
anonymiseringen af den skriftlige stedprøver. 
 

Kl. 10.25-10.40 Kaffepause 
 

For alle: grundskole- og 
ungdomsuddannelserne 

 

Kl. 10.40-10.55 Indberetning til Elevdatabasen 
Thor Thomsen Krarup orienterer om aktuelle planer for 
indberetning til Elevdatabasen for både grundskole- og 
gymnasieområdet. 

 
Kl. 10.55-11.15 Status fra Unilogin og Skolegrunddata 

Sidsel Gro Holm-Lauritzen og Kaspar Høgdall Mølgaard 
orienterer om nyt format for UniID og brugernavne i Unilogin 
IdP, herunder lukning af ældre komponenter i Unilogin, samt 
status på NSIS anmeldelser af lokale loginløsninger og 
overgang til MitID Erhverv. 
 

Kl. 11.15-11.30 Nyt om Karakter- og Eksamensdatabasen 
Thorkild Svendsen orienterer  
- om skift til NemLog-in og nye undtagelseskoder. 
- om skift til NemLog-in, fejloversigt for GYM, EUD (afsluttende 
prøve med decimal) og UMO for GYM. 

 
Særligt for grundskoler   
Kl. 11.30-11.50 Oprettelse af afdelinger  

Lea Vesterby Nikulin og Nanna Camilla Jalling fortæller 
om oprettelse af afdelinger og indberetning af data på 
afdelinger, som nogle grundskoler oplever er svært ift. 
deres administrative systemer og AULA. Med punktet 
ønskes en dialog om, hvordan vi sammen kan hjælpe 
skolerne. 
 

Kl. 11:50 Tak for i dag 
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