Nyhedsbrev til skolerne vedr. markedsabning og it
Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) har besluttet at genoptage
nyhedsbrevet vedr. den fælles indsats i forhold til Undervisningsministeriets beslutning om at markedsgøre
de studieadministrative systemer. Dette er således femte nyhedsbrev i rækken.
Der vil fortsat også blive orienteret på foreningernes fælles side på deg.dk, hvor også de tidligere
nyhedsbreve er at finde.

Status for skolerne
På DEG-L’s økonomi- og administrationschefkonference i november 2016 blev en undersøgelse af status for
skolernes valg af nyt studiesystem præsenteret. Undersøgelsen er udarbejdet i november 2016. 58 ud af 72
skoler har besvaret undersøgelsen svarende til en svarprocent på 81 %.
Nedenfor er vist resultater fra undersøgelsen. I alt har 14 skoler svaret, at de havde besluttet sig for et
system, heraf 11 for UDDATA+ og 3 for Lectio. De resterende 44 skoler, som ikke har besluttet sig, har
enten ikke besluttet sig for et system endnu eller overvejer primært UDDATA+.1
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Foreningerne er bevidst om, at skolerne er på forskellige stadier i processen med at skifte system og vil
derfor også i 2017 have dette for øje.
Mht. skoler, som er i gang med at teste nye systemer, vil foreningerne minde om, at skolerne skal have
indgået en databehandleraftale med systemleverandøren.

1

Bemærk at der ud af de skoler, som IKKE har svaret, forventes at være flere, som har besluttet sig for et nyt system,
samt at skolerne kunne vælge flere systemer til spørgsmålet ”Overvejer I et system?”.
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Kommende initiativer fra foreningen
Der blev på DEG-L’s økonomi- og administrationschefkonference også spurgt ind til skolernes ønsker og
forventninger til både STIL og foreningernes arbejde mht. markedsåbningen. Et udbredt ønske fra skolerne
var hjælp og vejledning mht. kontrakter.
Foreningerne er derfor i gang med at indhente tilbud fra to advokatfirmaer med henblik på at lave en fælles
aftale om rådgivning, som skolerne i så fald vil kunne benytte for et mindre beløb. Dette er også med
henblik på de udfordringer, som den nye databeskyttelsesforordning medfører. Skolerne modtager snarest
yderligere informationer herom.
På konferencen blev der også udtrykt ønske om at videndele mere med kollegaskoler. Dette tager
foreningerne derfor initiativ til at facilitere. Også dette modtager skolerne snarest information om.

STIL’s plan for markedsåbningen
Styrelsen for It og Læring (STIL) har oprettet et website på STIL.dk, hvor skolerne kan finde informationer
om Undervisningsministeriets arbejde med markedsåbningen. Læs mere her.
STIL’s senest opdaterede forventede forløb for markedsgørelsen ses nedenfor.2
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Kilde: http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/Administration-og-infrastruktur/Markedsgoerelse-afstudieadministrative-systemer/Tidsplan-for-etablering

Januar 2017

Side 2 af 3

Referencegrupper i STIL



Referencegruppe for markedsgørelsesprojekt
Referencegruppe for elevadministrativ it

I referencegruppen for markedsgørelsesprojektet sidder foruden repræsentanter fra DEG, Danske SOSUskoler og STIL også Danske Gymnasier. Gruppen mødes 4 gange årligt, hvor status projektet drøftes, og
foreningerne kommer med input til processen.
Referencegruppe for elevadministrativ it er af mere teknisk karakter og dækker foruden EASY-A også de
øvrige STIL-systemer. Her sidder repræsentanter fra DEG, Danske SOSU-skoler samt Danske
Landbrugsskoler. Læs mere her.
Under referencegruppen for elevadministrativ it er der nedsat en gruppe, som arbejder med at kortlægge
de data, som skolerne skal have med fra EASY-A over i et nyt studiesystem (datamigrering). Gruppen vil
foruden en kortlægning af hvilke data, som der er krav til at bevare også gruppere øvrige data, så skolerne
ud fra dette kan tage stilling til hvilke data, som de ønsker at have med sig i det nye system. Resultatet af
arbejdet vil blive en vejledning til skolerne, som STIL og foreningerne vil sende ud først på året.
Foruden de to referencegrupper vil STIL nedsætte en referencegruppe for en praktikpladsportal. Denne
portal bliver erstatningen for EASY-P og den arbejdsgiverrettede del af Elevplan. DEG har allerede modtaget
henvendelser fra flere skoler, som er interesserede i at sidde med i gruppen. Desværre kan foreningerne på
nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår gruppen nedsættes samt hvor mange pladser, som DEG
samt Danske SOSU-skoler vil få.

STIL’s support
STIL’s support har meldt ud, at de gennemgår en omstrukturering.
Pr. 2. januar 2017 etableres en frontline med nye medarbejdere. Frontlinen skal varetage de telefoniske
henvendelser omkring systemerne samt give status på sager, hjælpe med at indberette sager samt med at
løse de enkle sager. De nuværende medarbejdere får back end funktion, hvis opgave er håndtering af
skriftlige sager samt de mere vanskelige sager.
Mht. superbrugerne er der nu mere end 300 meldt ind. STIL er i gang med at introducere dem for en række
nye tiltag bl.a. vidensartikler, som superbrugerne vil kunne støtte sig op af.

Har skolerne spørgsmål, er de altid velkommen til at kontakte konsulent Anne Wieth-Knudsen på
awk@deg.dk eller pr. telefon på 24 84 46 22.
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