Nyhedsbrev til skolerne vedr. markedsabning og it
Dette er fjerde af en række nyhedsbreve, som har til formål at orientere skolerne om Danske
Erhvervsskoler og Danske SOSU-skolers fælles indsats i forhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestillings beslutning om at markedsgøre de studieadministrative systemer.
Fremadrettet vil vi forsøge at gøre nyhedsbrevene kortere og i højere grad benytte foreningernes fælles
side på danskeerhvervsskoler.dk, hvor også de tidligere nyhedsbreve er at finde. Derudover vil der i vores
nyhedsformidling også indgå informationer vedr. administrativ it generelt.

Hvor står skolerne i forhold til markedsåbningen?
Som nævnt i det seneste nyhedsbrev fra november 2015, har Danske Erhvervsskoler og Danske SOSUskoler sammen henvendt sig til ministeren for børn, undervisning og ligestilling for at understrege
problematikker vedr. STIL’s senest udmeldte markedsgørelsesmodel.
Foreningerne har over for ministeren bl.a. påpeget, at det vil være mest hensigtsmæssigt med en fortsat
central datalagring og databearbejdning hos STIL, så data behandles på en sikker og ensartet måde.
Baggrunden for dette er, at der er tale om et komplekst system af erhvervs- og efteruddannelse, som skal
kunne omstille sig i forhold til ny lovgivning.
I brevet efterlyser foreningerne også, at STIL udmelder en model for økonomien ved markedsåbningen.
Foreningerne mener ikke, at skoler, som vælger at benytte et andet studiesystem pr. 1. august 2016, skal
betale til EASY-A. Ligeledes skal de skoler, som forbliver på EASY-A, ikke betale mere.
På Danske Erhvervsskolers økonomi- og administrationschefkonference gav formand for foreningernes
fælles arbejdsgruppe Peter Enevold en status på markedsåbningen. På konferencen blev der også
orienteret om den behovs- og proceskortlægning, som foreningerne er i gang med at udarbejde til brug for
skolerne, når de skal anskaffe sig nye studiesystemer. Kortlægningen forventes at være klar til brug for
skolerne i marts 2016.
Præsentationer fra konferencen findes her.

STIL’s plan for markedsåbningen
STIL har opdelt markedsåbningsprojektet i tre separate projekter:
1. Frit valg af studieadministrativt system fra august 2016
2. Etablering af en fælles integrationsplatform
3. Fra august 2018 ændring af EfterUddannelse.dk og national understøttelse af
praktikadministration, når der lukkes for EASY-A.
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STIL vil i første halvår af 2016 forberede, at det pr. 1. august 2016 bliver teknisk og juridisk muligt for
skolerne at benytte andre systemer end EASY-A til at administrere erhvervsuddannelser. Dette sker bl.a. via
en systemrevision, som det er sket på gymnasie- og VUC-området.
Herefter vil der blive etableret en integrationsplatform, således at det bliver mere enkelt for eksterne
leverandører at integrere til de systemer, som skolerne benytter.
Mht. tidsplanen er det dog væsentligt at bemærke, at skolerne i perioden frem mod 2018 fortsat skal
benytte sig af en række af de andre centrale it-løsninger på området. Dette gælder fx EASY-A’s
understøttelse af EfterUddannelse.dk.1 Ligeledes må det forventes, at nye leverandører reelt først melder
sig på banen i 2016/2017, og at det derfor formentlig vil være naturligt for mange skoler at udsætte
overgangen til et nyt studiesystem tidligt i 2017.
Nedenstående figur, som STIL præsenterede for mulige leverandører på et møde den 20. november 2015,
viser den plan, som STIL har lagt for markedsåbningen. Randsystemer er de nationale systemer som fx
optagelse.dk.

Nye referencegrupper i STIL
STIL har efter ønske fra Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler besluttet at ændre den nuværende
referencegruppe for EASY-A, således at den bliver erstattet af følgende to grupper:



Referencegruppe for markedsgørelsesprojekt
Referencegruppe for elevadministrativ it

Baggrunden for at nedsætte to nye grupper har været, at man på den måde i højere grad adskiller driften af
de nuværende systemerne fra udviklingen af systemer i forhold til markedsgørelsen.

1

Jf. det informationsbrev, som STIL udsendte i starten af november 2015
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STIL’s support
STIL er forsat i gang med at ændre deres supportorganisation, og i november overgik de til et nyt
supportsystem.
STIL har lovet, at de vil se på en række ekstra funktioner til systemet, bl.a. muligheden for at oprette sager
for flere institutionsnumre på én og samme sag, hvilket de administrative fællesskaber efterspørger.

Navision-konvertering
Moderniseringsstyrelsen har meddelt, at de igennem længere tid har haft udfordringer med testen af den
nye GIS baserede grænseflade mellem EASY-A og Navision Stat 7.0, og at problemerne ikke er overstået
endnu. Isoleret set er Navision Stat 7.0 klar til installation på de selvejende skoler, hvis man ser bort fra
integrationen til EASY-A. Så hvis der findes erhvervsskoler, som ikke anvender integrationen mellem EASY-A
og Navision Stat, så kunne de påbegynde opgradering i morgen.
Deadline for opgradering til Navision Stat 7.0 er for nylig rykket frem til 1. juni 2016. Hvis det skal være en
reel deadline for de selvejende skoler, så skal man også kunne afrapportere formålsregnskab fra den gamle
version Navision Stat 5.4.2. Derfor vil Moderniseringsstyrelsen sørge for, at der bliver frigivet en
rapportpakke, som kan installeres til Navision Stat 5.4.2.

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