Nyhedsbrev til skolerne vedr. markedsåbning
Dette er andet af en række nyhedsbreve, som har til formål at orientere skolerne om Danske
Erhvervsskoler og Danske SOSU-skolers fælles indsats i forhold til UVM’s beslutning om at markedsgøre de
studieadministrative systemer. Læs første nyhedsbrev fra juni her.
Datagrundlag for Ungdoms- og Erhvervsuddannelser (DUE)
Styrelsen for It og Læring (STIL) har meddelt de to foreninger, at STIL regner med at kunne præsentere
modellen for datagrundlaget i efteråret 2015. Hvorvidt navnet for datagrundlaget forbliver Datagrundlag
for Ungdoms- og Erhvervsuddannelser (DUE) vides endnu ikke.
På foreningernes informationsmøde den 27. oktober vil STIL give en grundig præsentation af modellen for
markedsåbningen, så skolerne kan få de længe ventede informationer om, hvad de nye studiesystemer skal
bygge ovenpå. Skolerne vil snarest modtage en invitation til informationsmødet.
På folkeskoleområdet er brugerportalen blevet præsenteret, og meget tyder på, at STIL vil hente inspiration
her. En løsning, der ligner folkeskoleløsningen, vil også åbne mulighederne for, at eksterne leverandører får
en større interesse i at etablere løsninger til ungdomsuddannelserne.
Overordnet procesbeskrivelse
Projektgruppen, som er nedsat af foreningernes fælles arbejdsgruppe, er gået i gang med at udarbejde en
overordnet procesbeskrivelse til brug for skolerne som inspiration til arbejdet med en egentlig
kravspecifikation til et nyt studiesystem. Beskrivelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med eksterne
konsulenter, og der vil bl.a. blive brugt det materiale, som projektgruppen har udarbejdet sammen med
STIL og det eksterne konsulentfirma Strand & Donslund. Procesbeskrivelsen forventes klar i marts 2016 og
vil herefter blive præsenteret for skolerne. På informationsmødet den 27. oktober vil projektgruppen også
deltage og give en status på arbejdet.
Derudover er det tanken, at der skal udarbejdes et vejledningsmateriale til at understøtte skolernes
strategiske beslutningsproces i forbindelse med indkøb af nye systemer.
Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler er i tæt dialog med STIL om dette udviklingsarbejde og vil
også løbende samarbejde om de relevante områder.
STIL’s support
STIL igangsatte en række omstruktureringer som følge af markedsåbningsbeslutningen, og i den forbindelse
deltager foreningerne i flere ad hoc grupper. Det forventes bl.a., at der i løbet af efteråret vil blive nedsat
en gruppe til at se på organiseringen af STIL’s support efter udmeldingen om at ændre
skolekonsulentordningen. Generelt har foreningerne stor bevågenhed på at få supporten til at fungere
bedre. Senest har STIL derfor også udvidet åbningstiden i supporten. Læs mere her.
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Øvrige digitaliseringsprojekter i regi af UVM
Foreningerne følger de forskellige projekter på digitaliseringsområdet i STIL tæt og sørger så vidt muligt for,
at der er sammenhæng mellem projekterne. Derudover er det forsat højt på dagsordenen, at alle
indberetninger så vidt muligt sker i en automatiseret form, således at skolerne får valide data og undgår
ekstra tastearbejde.
Hvad sker der så nu?
Før datagrundlaget er på plads, er foreningernes anbefaling forsat, at skolerne endnu ikke skal investere i
nye systemer.
Med markedsåbningen i august 2016 vil STIL åbne op for, at skolerne kan købe nye studiesystemer på
markedet. STIL vil således ikke lukke EASY-A ned, før der er alternative systemer på markedet, som vil
kunne varetage skolernes opgaver og leve op til de lovmæssige krav.

Har skolerne spørgsmål, er de altid velkommen til at kontakte konsulent Anne Wieth-Knudsen på
awk@danskeerhvervsskoler.dk.
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