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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav 

til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 

erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale 

uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 

 

Styrelsen for It og Læring (STIL) har ved brev af 5. oktober 2020 sendt 

nævnte bekendtgørelsesudkast i høring i REU med høringsfrist senest 

den 2. november 2020, kl. 15.00. 

 

REU har haft udkastet i skriftlig høring blandt rådets medlemmer m.v. 

og har på den baggrund følgende bemærkninger til bekendtgørelsesudka-

stet og det tilhørende bilag 1: 

 
REU vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at markedsliggø-
relsen af de studieadministrative systemer udfordrer de faglige udvalg. 

REUs mener, at det er essentielt for opgavevaretagelsen, at indberetnin-

gen af elev- og svendeprøveoplysninger til Praktikpladsen.dk ikke har 

praktiske konsekvenser for adkomst til svendeprøvehold (og herunder 

ændringer til svendeprøvehold) i EASY-P, så længe EASY-P eksisterer 

og administrationen af svendeprøver baserer sig på EASY-P. 
 
REU har desuden en forventning om, at der hurtigst muligt udmeldes en 
plan for afvikling af de forskellige systemer, herunder hvilke dele, der 
udfases, samt tidspunkter herfor. Det er en afgørende forudsætning for, 
at de faglige udvalgs sekretariater kan understøtte driften fremadrettet, 
herunder udvikling af en permanent løsning i forhold til administration 
af svendeprøver. 

 
REU finder det desuden vigtigt at understrege, at REU forventer, at data 
om borgere og virksomheder behandles med fornødent hensyn til fortro-
lighed. I forhold til den generelle drift af de studieadministrative syste-
mer mener REU, at det er afgørende, at der sikres stabile og tidstro data-
leverancer til ministeriet, der kan understøtte EUD-området med retvi-
sende data for skolernes aktiviteter. 

 

REU har desuden følgende konkrete bemærkninger til bekendtgørelsens 

bestemmelser:  
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§ 6, stk. 4: REU finder det uhensigtsmæssigt, at en systemgodkendelse 

gælder i to år, hvor der kan ske store ændringer i regelgrundlaget. Det 

bør derfor være muligt at forpligte leverandøren på at udarbejde en af-

grænset systemgodkendelse ved regelændringer af væsentlig karakter 

inden for de to år. 

 

§7, stk. 2: REU mener, at formuleringen bør ændres til: ”En systemrevi-

sionserklæring skal sendes til Styrelsen for IT og Læring af en leverandør 

der ønsker at stille systemet til rådighed for en eller flere institutioner.”, 

da det ikke bør være skolernes ansvar at få udarbejdet systemrevisionser-

klæringen men leverandørens. 

 

Bilag 1, 2.1: Det fremgår, at leverandøren har initiativpligt til at følge 

med i ændringer i regelgrundlaget. REU er bekymret for, at det udeluk-

kende er skolerne, som er ansvarlige for om og hvordan leverandørerne 

understøtter regelgrundlaget i det studieadministrative system (SA). 

 

Bilag 1, 2.7: REU finder det meget positivt, at det nu er indskrevet, at 

leverandørerne af de studieadministrative systemer har ansvar for over-

holdelsen af databeskyttelsesforordningen. 

 

Bilag 1, 4.19 og 4.20: REU bemærker, at der i bekendtgørelsen specifikt 

er nævnt overførsel af eksamensbeviser på det gymnasiale område og 

AMU-beviser, men at svendebreve ikke nævnes i den forbindelse. Dette 

er REU uforstående overfor. 

 

Bilag 1, 4.31, sidste bullit: Det er efter REUs opfattelse essentielt for 

opgavevaretagelsen, at indberetningen af elev- og svendeprøveoplysnin-

ger til Praktikpladsen.dk ikke har praktiske konsekvenser for adkomst til 

svendeprøvehold (og herunder ændringer til svendeprøvehold) i EASY-

P, så længe EASY-P eksisterer og administrationen af svendeprøver ba-

serer sig på EASY-P, jf. også REUs generelle bemærkninger ovenfor. 

 

REU mener endvidere, at STIL bør se på, om EDUP (ElevDataUdveks-

lingsPunkt) skal være en del af systemrevisionen for at understøtte data-

udvekslingen mellem skolerne. 

 

Og endelig undrer det REU, at FGU-kombinationselever ikke er med i 

listen over elevtyper. 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 
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