Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.
1. Log på systemet
Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen:
https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu
For at få adgang til at indberette skal du anvende skolens brugernavn og kodeord.
Hvis et brugernavn giver adgang til flere forskellige skemaer eller flere indberetningsterminer, vises
en hovedmenu, hvorfra du kan vælge et indberetningsskema ved at klikke på knapperne yderst til
højre:

f.eks. 3. kvartal 2013

Ved klik på knappen ud for ”250 Aktivitetsindberetning, prodskole” og hvilket kvartal skolen skal
indberette for, kommer man til billedet ”Valg af bilag”.
Første gang du logger på, ligger der ikke noget bilag, derfor ser bilagsoversigten således ud:

I bilagsoversigten klikkes på knappen

for at komme til indberetningsskemaet.
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2. Udfyldelse af skemaet
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Øverst ses navnet på den indberettende skole, og neden under vises indberetningsperioden, dvs. det
kvartal skolen skal indberette for, samt skolens stamoplysninger og status for skemaet.
Hvis skolen har ændringer til stamoplysninger, kan skolen klikke på knappen ”Ændring af
stamdata”. Herefter åbnes et skema skolen kan bruge til at ændre stamoplysninger. Skemaet
sendes til ministeriet, som vil foretage ændringerne. Obs! skolens navn vil ikke kunne ændres med
dette skema, da skolens nye navn først skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Bemærk, at alle skemaer som skolen plejer at indberette hvert kvartal er samlet i et skema.
(Kvartalsopgørelsesskema, udslusningsskema, skema til EGU-forløb o.a)
Du kan udfylde skemaet enten ved at indtaste oplysningerne direkte, linje for linje, eller ved at indlæse en fil med oplysningerne til skemaet. Hvis du vælger at indlæse en fil, skal denne først være
dannet fra et andet system, og være tilgængelig fra din pc. (se pkt. 3)
Nye felter i forhold til skemaerne på papir.
”Taxametertilskud til drift”, her er der kommet et felt:
 Heraf antal årselever i EGU-forløb

”Deltagere omfattet af betalingsloven”:
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Tilmeldt af kommunen:
Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville
have fået fra Undervisningsministeriet, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.
Tilmeldt af anden aktør:
Kommunerne kan henvise alle grupper til en såkaldt ”anden aktør”, der så står for tilmeldingen.
”Andre aktører” er en betegnelse for andre end jobcentret selv, der løser opgaver for jobcentret for
at skaffe beskæftigelse til ledige.

Grundtilskud
Grundtilskuddet skal kun indlæses eller indtastes i 1. kvartals indberetning. Der skal udfyldes
kommunekode og beløb for den/de kommuner der yder grundtilskud til skolen.

Bemærk, at grundtilskudsoplysninger kun bliver vist i skemaet ved indberetning for 1. kvartal.
Ved indberetning af 2., 3., og 4. kvartal skal der ikke udfyldes oplysninger om grundtilskud.
Skolen skal ligeledes være opmærksom på, at det fulde grundtilskud skal være udbetalt til skolen
inden udgangen af januar måned.
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2. Indlæs fra fil
Hvis du har mulighed for at danne en fil med oplysninger fra et andet system på skolen, kan du indlæse denne fil i skemaet, i stedet for at indtaste oplysningerne i felterne.
Du begynder indlæsningen ved at klikke på knappen Indlæs fil

Herefter fremkommer

Med knappen Gennemse åbnes et stifinder vindue. I dette vindue kan du udpege en fil for indlæsning. Herefter klikkes Indlæs og indlæsningen af filen begynder. (Dette kan tage et par minutter)
Skolen vil nu se de udfyldte felter i aktivitetsindberetningen.
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Tallene er fiktive (udarbejdet af UVM)

3. Gem
Når data er indlæst klikkes på knappen Gem.
Når data gemmes kan det forekomme, at systemet opdager, at der er en fejl. I så fald skriver systemet en fejlmeddelelse øverst i vinduet. Fejlmeddelelsen vil altid starte med ”Fejl!” derefter er en
tekst, som fortæller, hvad der er galt.
Nedenfor er et eksempel på en fejlmeddelelse.
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Ret fejlene i filen og indlæs den igen.
Vigtigt! fejl kan også rettes i selve skærmbilledet, men så vil skolens fil og data i skærmbilledet
ikke være identiske.

Når der ikke er flere fejl i skemaet, kan skemaet godkendes. Dette sker ved at klikke på knappen
Godkend øverst på siden.
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Skemaet skifter nu status til ”GOD”. Herefter kan du ikke mere rette i skemaet.

4. Manuel indtastning af data
Har du ikke mulighed for at filoverføre, eller har du supplerende oplysninger til filoverførslen kan
du også indtaste aktivitetsoplysninger direkte i skærmbilledet.
3 gode tips og råd til indberetning af kvartalsopgørelse:
1. Brug ”tab” tasten til at bevæger dig gennem skemaet fra felt til felt, så er du sikker på at alle
felter formateres rigtigt.
2. Tryk ”GEM” ofte så du ikke risikerer at miste data, som er indtastet. Ved fejlmeddelelser
og godkendelse, se pkt. 4.
3. Brug IKKE Windows Internet Explorer frem og tilbageknapper (knapperne øverst til venstre), når du arbejder med indberetningen.
5. Udskriv indberetning
Udskrivning af indberetningsskemaet kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af handlingen, blot
skemaet har været gemt én gang. Når status er ”KLA”, vil der ikke komme en revisorerklæring på
det udskrevne skema.
Når indberetningsskemaet har status ”GOD”, skal skolen udskrive indberetningen til brug for underskrift af skolens forstander samt attestation af skolens revisor. Revisorerklæringen bliver udskrevet sammen med det godkendte skema.
Herefter skal skolen senest den 10. i den måned, der følger efter kvartalets udløb indsende indberetningsskemaet samt revisorerklæring med underskrifter til funktionspostkasse:
produktionsskoler@stukuvm.dk
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6.

Rettelser til tidligere indberetninger

Hvis skolen eller skolens revisor opdager, at man ved en fejl har indberettet noget fejlagtigt, kan
skolen foretage en rettelse til et tidligere indberettet kvartal.
Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et godkendt skema, skal du klikke på det kvartal der skal
rettes.
På bilagsoversigten er der ud for det godkendte skema kommet en knap: Uaktuel.

Når du klikker på denne knap skifter skemaet status fra Godkendt (GOD) til Uaktuel (UAK).
Det tidligere godkendte bilag har nu status ”UAK”.

Desuden er der en ny knap ud for det uaktuelle bilag der hedder Kopi. Hvis skolen kun skal rette få
oplysninger, kan der tages en kopi af det tidligere indberettede skema.
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Skolen skal klikke på knappen

.

Herefter dannes der et nyt bilag med samme indhold, som det skema, der er gjort uaktuelt.
klik på knappen ”Indtast”, ud for det nye bilagsnr.

I dette bilag, der har status kladde (KLA) kan du rette eller tilføje skolens ændringer og derefter
godkende skemaet.
Bemærk, at der skal ændres til de rigtige oplysninger, således at skemaet indeholder de korrekte tal.
Der må ikke kun tastes forskellen mellem de tidligere indberettede tal og de nye tal.
Når det rettede indberetningsskema har status ”GOD”, skal skolen udskrive indberetningen til brug
for underskrift af skolens forstander samt attestation af skolens revisor. Revisorerklæringen bliver
udskrevet sammen med det godkendte skema. Herefter skal skolen indsende indberetningsskemaet
samt revisorerklæring med underskrifter til produktionsskoler@stukuvm.dk
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