Informationsbrev vedr. frit valg af studieadministrativt system
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf.nr.: 35 87 88 89
E-mail: stil@stil.dk
www.stil.dk
CVR-nr.: 13223459

Til skolernes ledelser
02.11.2015
Styrelsen for It og Læring (STIL) ønsker med dette informationsbrev at
beskrive status på den såkaldte markedsåbning, som vil give erhvervsskolerne frit valg af studieadministrativt system.
Baggrund
I foråret 2013 udmeldte den daværende undervisningsminister en plan
for gennemførelsen af en markedsåbning ift. studieadministrative løsninger på erhvervsskoleområdet (hhx, htx og eud). Baggrunden var, at det
studieadministrative system EASY, som STIL (tidligere UNI-C) udbyder,
ikke længere er tidssvarende, og det vurderes, at kommercielle itleverandører lige så godt som STIL kan udvikle og tilvejebringe nye itløsninger til erhvervsskolernes studieadministration, som det i dag sker
på VUC og gymnasieområdet.
Planen er opdelt i to faser. Den første fase blev gennemført i 2013, så det
allerede fra sommeren samme år blev muligt for erhvervsskolerne frit at
vælge it-understøttelse af deres erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og
htx). I februar 2014 besluttede den daværende undervisningsminister at
udskyde den anden fase af markedsåbningen (eud-området) fra 2015 til
sommeren 2016, således at EUD-reformen kunne gennemføres inden.
Målet med markedsåbningen er
 at sikre frit valg af studieadministrative systemer for hele ungdomsuddannelsesområdet
 at udfase det centrale studeadministrative system leveret af STIL
– EASY-A
 at understøtte et effektivt marked for både skoler og leverandører af it til skolerne
Plan
Markedsåbningen gennemføres med fire hovedleverancer:
 Fjernelse af krav i bekendtgørelser og instrukser om anvendelse af specifikke systemer til studieadministration. Fx vil IEUinstruksens krav om, at skolerne skal benytte EASY-A på erhvervsuddannelserne blive fjernet med virkning fra august 2016,
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hvorefter det er muligt for skolerne at benytte et andet studieadministrativt system end EASY-A.
Udstedelse af myndighedskrav, der sikrer, at de nye itløsninger overholder lovgivning og standarder. Dette vil ske gennem en systemrevision, på samme måde som det sker på gymnasie- og VUC-området i dag. Myndighedskravene skal sikre, at de
tilbudte løsninger understøtter lovpligtige indberetninger og dataudvekslinger, samt at persondatalov mv. overholdes. Det overordnede koncept for myndighedskrav, grænseflader mv. udsendes primo januar 2016, og fastlægges marts 2016 efter dialog
med skoler og leverandører.
Rådgivning af skolerne i forbindelse med indkøb af de nye
løsninger. Dette vil blandt andet omfatte pilotforsøg med nuværende og kommende leverandører med deltagelse af STIL og
skolerepræsentanter, understøttelse af kontraktindgåelse, rådgivning omkring grundlæggende kravspecifikation til nye løsninger
mv. Skoler, der allerede nu har kontakt til leverandører og ønsker
hjælp til fx pilotforsøg kan henvende sig til projektlederen (se
nedenfor).
It-understøttelse af udveksling af data mellem skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udvekslingen (af
fx taxameterindberetninger) sker fra skolernes nye It-systemer.

For skolerne betyder ovenstående, at der ikke ændres i den administrative it-understøttelse indtil august 2016. Efter august 2016 er det muligt
(men ikke krævet) af overgå til andre løsninger.
STIL fortsætter med at stille EASY-A til rådighed for de skoler, der måtte ønske at benytte løsningen i en periode frem til omkring 2018. I perioden fra sommeren 2016 og frem vil der imidlertid kun blive foretaget
de allermest nødvendige tilretninger i EASY. Det endelige tidspunkt
fastlægges og udmeldes næste sommer. Herefter vil skolerne skulle anvende en eller flere af de nye løsninger til understøttelse af studieadministration. På den måde vil de skoler, der ønsker det, kunne tage en ny
løsning i brug allerede til sommer, mens skoler, der ønsker lidt mere tid
til det, kan vente 1-2 år.
Skolerne vil i perioden frem mod 2018 fortsat skulle benytte sig af en
række af de andre centrale it-løsninger på området. Dette gælder fx
EASYs understøttelse af AMU-kurser. Mere info om dette følger i et
senere informationsbrev.
Information om markedsåbningen fremadrettet
Der er nedsat en referencegruppe for markedsåbningen med deltagelse af
repræsentanter fra skolerne samt Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler. Gruppen har første møde den 23. november 2015. Gruppens
første opgave bliver at give input til, hvordan STIL fremadrettet skal
informere skolerne om projektets beslutninger, status og fremdrift. Der
vil blive oprettet en side på stil.dk, hvor skolerne løbende kan følge med
i status. Det vil bl.a. fremgå af siden, hvem der sidder i referencegruppen.
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For yderligere information om projektet henvises til projektleder MaiBritt Brun Schor (mai-britt.brun.schor@stil.dk) eller vicedirektør Aino
Olsen (aino.olsen@stil.dk)

