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Hvilken betydning har  for dig i din hverdag?  

 

 

fastlagte  

 

Hvilken betydning har GDPR for dig i din hverdag? 
Plenum kl. 09.30

Jesper Løffler Nielsen, partner i Focus Advokater, gør os 
klogere på GDPR og datasikkerhed og hvilken betydning, det 
har for din hverdag.  

Dorte Holm Philip og Kenneth Seerup følger op og gør det 
konkret, hvad det betyder for din dagligdag med Studie+. Få 
konkrete eksempler og forklaringer på, hvad du kan og ikke kan 
i Studie+ i forhold til GDPR. 

"Bøvl"
Plenum kl. 15.00

Nils Villemoes har mere end 35 års erfaring som lektor ved 
Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på 
Handelshøjskolen i Aarhus. 

Hans inspirerende og humoristiske foredrag er for alle - uanset 
om du er leder, bliver ledet eller bare er interesseret i kloge og 
underfundige vinkler på udvikling, ledelse og samarbejde.

Med foredraget ”Bøvl” får du værktøjer til mindre bøvl og større 
arbejdsglæde på arbejdspladsen.



Konferencens temaer

Nedsat tid på FGU – få forskellige perspektiver på håndtering af aktivitets-
indberetning og pædagogisk planlægning

Administrative ledere eller medarbejdere i FGU, der arbejder med at 
administrere elever på nedsat tid. 

Formål: At du får indsigt i: 

• KUI's perspektiv på målgruppevurdering af elever med nedsat tid
• STUK's perspektiv på samme
• Eksempler fra skoler
• Systemunderstøttelse.

Indhold: Nedsat tid er komplekst – i dette tema har vi hentet gode kræfter fra FGU Danmark 
til at hjælpe os med at blive klogere. Vi vil sammen fokusere på rammerne, virkeligheden og 
systemunderstøttelsen. Hvilke udfordringer ser vi, og hvordan fungerer det bedst?

Fra FGU Danmark: Lisa Goth
Fra IST: Betina Ransborg Nielsen.

Ledere, administrative medarbejdere eller controllere.

Formål: At du får viden om mulighederne i arbejdstidsmodulet.

Indhold: Vil du have overblik over medarbejdernes arbejdstid? Hør, hvordan du kan 
gøre administrationen af medarbejdernes arbejdstid nemmere for dig selv. 

 Du får et indblik i: 

• Indberetning til SLS
• Nem registrering af fast ferie
• Rettighedsstyring på specifikke funktioner
• Rapporter.

Fra IST: Phuong Tran og Allan Roed.



C AMU – Få vist vejen i de store CSV-udskrifter i forhold til AMU-data

Formål: At du bliver klogere på de smarte funktioner i dit studiesystem. Funktioner, du 
måske endnu ikke har opdaget, men som kan lette dit arbejde i Studie+. 

Indhold: Få gode råd og svar på nogle af de problemstillinger, du kan støde på i Studie+. Fx: 
Hvordan undgås login-problemer bedst muligt? Hvilke rettigheder skal den enkelte tildeles? 
Hvorfor kan jeg ikke fraværsregistrere mit skemalagte hold? Hvorfor kan jeg ikke afgive 
karakterer via karakterliste? Hvordan ser jeg, hvilke fag der er udmeldt i UMO’en på en given 
uddannelse? Hvor kan jeg bruge genveje? Hvad kan jeg bruge kartoteket til? Hvilke data må 
jeg slette og hvornår? Og meget mere. 

Fra IST: Ida List, Helga Christensen, Elise Crone-Nielsen, Birgit Hansen.

E Datavarehuset - tag med på rejsen fra indberetning til data i DVH

D D Få tips & tricks til Studie+ til at gøre din hverdag nemmere

       Målgruppe: Administrative medarbejdere eller IT-ansvarlige.

Målgruppe: Ledere eller administrative medarbejdere, som arbejder med uddannelses-
statistik og/eller afstemning af indberetningsdata.

Formål: At du får forståelse for, hvordan data fra din skole indberettes, og hvordan de 
håndteres af STIL i datavarehuset.

Indhold: Data i STIL's uddannelsesstatistik er ikke altid nemme at finde i Studie+, selvom data 
stammer herfra. Få klarhed over, hvad der indberettes i datavarehus-indberetningerne fra 
Studie+, og hvordan data vises i uddannelsesstatistikken. Du kan også høre mere om de tjek, 
der foretages mellem data i datavarehus-indberetningerne og øvrige indberetninger. 

Fra STIL: Laura Girotti
Fra IST: Jens Holmgaard.

Målgruppe: Administrative medarbejdere eller medarbejdere med interesse i AMU-relaterede data. 

Formål: At få kendskab til de mange muligheder for at kvalitetssikre AMU-data.

Indhold: Ønsker du et bedre overblik over dine registrerede data i Studie+? Synes du, det er 
svært, når dine kolleger ønsker tal eller andet data i tide og utide? 

Bliv klædt på til at finde vej i de store CSV-udskrifter, du har til rådighed i Studie+, så det bliver 
præsenteret på en let og overskuelig måde. Se eksempler på, hvordan det er muligt at benytte 
pivottabeller til at skabe netop dét overblik over jeres data ud fra ønskede parametre.

Fra IST: Sabine Hofman, Karina Brokær og Merete Glossing Poulsen.



Konferencens temaer
2 11 4 12.45

EGU – få indblik i tankerne bag (del 1 – fortsættes Runde 3)

Medarbejdere eller ledere på FGU, som arbejder med EGU.

Formål: At du får viden om tankerne bag EGU samt får inspiration fra andre skoler og fra FGU 
Danmarks perspektiv på EGU. 

Indhold: Hør indlæg fra FGU Danmark og få indspark fra den virkelige verden. Hør om 
ministeriets tanker bag EGU og nogle af de udfordringer, FGU Danmark har fokus på i forhold 
til EGU. IST fokuserer på at trække bredden af løsninger og problemstillinger ud af oplæg og 
de efterfølgende drøftelser med henblik på at optimere systemunderstøttelsen generelt. 

Vær opmærksom på, at temaet foregår over 2x1 time (2 tema-tider). 

Fra FGU Danmark: Marie Hoff Larsen
Fra IST: Ida List
Fra IST: Ida List.

 Lærepladsen.dk - hvad byder fremtiden på, og hvad betyder det for dig?

Målgruppe: Administrative medarbejdere og brugere af Lærepladsen.dk.

Formål: At du får indsigt i, hvad Lærepladsen.dk indeholder, og hvordan den skal bruges. 

Indhold: Hvad er tankerne bag og visionen for Lærepladsen.dk? Præsentation af 
hjemmesiden og brugen heraf for både elever, mestre og administrative brugere. Hvor finder 
data du i Studie+, og hvor vises de på Lærepladsen.dk? Hvilke data går gennem EASY-P, og 
hvordan identificerer du, hvor et evt. problem ligger?  

Ekstern oplægsholder annonceres senere.

Fra IST: Elise Crone-Nielsen og Michael Hainz Christensen.

AMU – få tips og tricks til at gøre dit arbejde nemmere

Administrative AMU-medarbejdere.

Formål: At du bliver klogere på de små funktioner i dit studiesystem, som har stor betydning i 
din hverdag, og som du måske endnu ikke har opdaget. 

Indhold: Har du fundet alle de smarte muligheder i AMU for hurtig og forenklet 
sagsbehandling? Kom og se, hvordan du på bedste vis kan tilpasse din hverdag i AMU-regi til 
netop din måde at arbejde på. Gennemgang af filtre, visningsmuligheder og personlige 
indstillinger. Fra dataregistrering i Studie+ til dataafsendelse til voksenuddannelse.dk. 

Fra IST: Karina Brokær, Sabine Hofman og Merete Glossing Poulsen.

C



D Hvor blev dine supportsager af? Samarbejde mellem skoler og IST via supporten

Målgruppe: Medarbejdere, der sender supportsager til IST.

Formål: At du får forståelse for, hvordan IST arbejder med og prioriterer supportsager.

Indhold: En supportsags vej gennem IST fra dit tastatur, til den er fikset. 
Prioriteringer, sammenhæng til øvrige typer af udviklingssager og kommunikationen 
til jer brugere. Der er oplæg fra IST og mulighed for at give feedback på vores praksis. 

Fra IST: Betina Ransborg Nielsen og Dorte Holm Philip.

Brug data fra Studie + aktivt i kvalitetsarbejdet

Målgruppe: Medarbejdere, der fremstiller eller har brug for statistik i skolens 
kvalitetsarbejde.

Formål: At inspirere dig til anvendelse af studieadministrative data fra Studie+ i 
kvalitetsarbejdet.

Indhold: I 2022 har SOSU-skolerne startet et omfattende samarbejde om at tilvejebringe 
relevant og pålidelig ledelsesinformation på basis af Studie+ data. Få eksempler til inspiration 
fra det arbejde og hør om det arbejde, SOSU-skolerne gør for at sikre datas validitet.

Fra Social- og sundhedsskolen Midt- og Vestjylland: Mads Mide Michelsen 
Fra IST: Kenneth Seerup 

E



Konferencens temaer
3 13 30 14.30

EGU – få indblik i tankerne bag (del 2 – fortsættelse fra Runde 2) 

Målgruppe: Medarbejdere eller ledere på FGU, som arbejder med EGU.

Formål: At du får viden om tankerne bag EGU samt får inspiration fra andre skoler og fra FGU 
Danmarks perspektiv på EGU. 

Indhold: Få et indspark fra den virkelige verden. Vi sætter fokus på ministeriets tanker bag 
EGU og kommer ind på nogle af de udfordringer, FGU Danmark har fokus på i forhold til EGU. 
IST vil fokusere på at trække bredden af løsninger samt problemstillinger ud af oplæg og de 
efterfølgende drøftelser med henblik på at optimere systemunderstøttelsen generelt. 

Vær opmærksom på, at temaet foregår over 2x1 time (2 tema-tider). 

Fra FGU Danmark: Marie Hoff Larsen
Fra IST: Ida List.

B Hvor blev data af, da EASY lukkede?

Målgruppe: Administrative medarbejdere eller ledere, som har brugt EASY tidligere.

Formål: At give dig og din skole mulighed for at få overblik over jeres data.

Indhold: Verden efter lukning af EASY – hvor er dine data nu? Hvad er der sket med data efter 
lukning af EASY? Hvilke muligheder har skolerne for at se ældre data? Hvilke data er migreret 
med til nyt studiesystem? Kan IST hjælpe med at hente ældre data? Opbevaringskrav til 
karakterer og hvordan holdes styr på beviser, vejledninger m.m.? Hvornår må du slette i 
Studie+?

Fra IST: Jens Holmgaard, Birgit Hansen, Tommy Raun.

C AMU – Hvad fortæller IEU instruksen dig?

Målgruppe: Administrative AMU-medarbejdere.

Formål: At klæde dig på til at benytte IEU instruksen som et opslagsværk i forbindelse med 
dit daglige arbejde med AMU. 

Indhold: Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil du få gennemgået, hvilke informationer 
du kan finde, hvordan du kan finde dem, og hvornår du kan bruge IEU-instruksen som et 
opslagsværk med reference til Studie+. Vi vil blandt andet komme ind på emnerne 
tælleregler, TMK og fjernundervisning. Bliv desuden orienteret om seneste nyt fra 
Voksenuddannelse.dk. 

Fra IST: Sabine Hofman, Merete Glossing Poulsen, Karina Brokær



D API - bliv klogere på, hvad du kan gøre med dine data

Målgruppe: Administrative ledere.

Formål: At du får øget kendskab til, hvilke muligheder API-udtræk giver skolen.

Indhold: Hør, hvad skolerne kan bruge Studie+ API til, og hvilke muligheder det giver. 
Vil du slippe for manuelt at overføre data fra ét system til et andet? Med Studie+ API 
er mulighederne næsten ubegrænsede. Hør hvordan du med API’et kan trække 
skolens rådata fra Studie+ og herfra kan bruge data til fx hjemmeside, digitalt 
studiekort m.m. Du kan også høre om, hvordan data fra Studie+ API kan bruges til 
bearbejdning af ledelsesinformation som fx den løbende rapportering om skolens 
forhold og fremdrift, så du bedre kan træffe beslutninger og prioriteringer i tråd med 
skolens strategiske mål. 

Fra EUC Lillebælt: Lars Juul
Fra IST: Phuong Tran.

Aktivitetsindberetning -  få sidste nyt fra tilskudskontoret

Målgruppe: Medarbjdere, der arbejder med aktivitetsindberetningen for fuldtidsuddannelser i en 
eller anden form.

Formål:  At du får indblik i sidste nyt fra tilskudskontoret vedr. fuldtidsindberetning samt i de 
mest almindelige fejl i registreringerne.

Indhold: Tore Dyrberg-Jessen orienterer om sidste nyt fra tilskudskontoret i forhold til 
fuldtidsindberetningen. IST byder ind med, hvordan vi arbejder med at fange fejl og tjekke data. 
Vi kommer også ind på forskellen på tjekjobs og Z-udskrifter.

Fra STUK: Tore Dyrberg-Jessen
Fra IST: Michael Hainz Christensen og Betina Ransborg Nielsen.

E

Da vi gerne vil sikre aktualitet, forbeholder vi os ret til ændringer i programmet.

Pris for deltagelse: 2.000 kr., hvis du tilmelder dig inden den 17. maj. 
Herefter er prisen 2.300 kr. 

Du tilmelder dig via www.ist.com/dk/studie-brugerkonference/

Vi glæder os!
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