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Indledning



Datagrundlag i Studie+









Hvad sker der med data 
efter indberetningen?



Datavarehuset – tag med på en rejse fra 
indberetning til data i DVH

Studie+ brugerkonference, 28. september 2022



Hvad sker der fra indberetning til udstilling i 
datavarehuset?

• Hvilke datakilder anvendes til statistik? 

• Lidt om STIL’s elevtal

• Proces fra indberetning til udstilling

• Hvad sker der i selve databehandlingen – eksempler 
fra elevtallene?

• Hvordan behandles historik fra indberetningerne?
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Hvor kommer data fra? 

EUD-indberetningen
FGU-indberetningen
GYM-indberetningen

EASY-P
Eksamensdatabasen
Optagelse.dk

Danmarks Statistik
ATP

Uddannelsesstatistik.dk
Indberetninger og datakilder

Datavarehuset

Elevtrivselsmålinger
Virksomhedsmåling



STIL’s elevtal

Om registret:

• Register på tværs af forbedrende 
grunduddannelse, 
erhvervsuddannelserne og de 
gymnasiale uddannelser

• Offentliggøres hver måned

• Grunddata er renset efter ens principper 
på tværs af institutioner og uddannelser

• De forskellige uddannelsesdele er 
sammensat efter ens forretningsregler 

Uddannelsesstatistik.dk
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Fra indberetning til udstilling
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Indberetning fra 
studieadministrative 
system
• Sker primo hver måned
• Skole eller leverandør 

sender data til STILs
webservice

Kontrol ved 
modtagelse af data
• Data valideres i 

webservicen
• Anvendes udmeldte koder?
• Slutdato efter startdato?

I ”maven” på 
datavarehuset
• Data opbevares i database 

til alle har indberettet
• Data fejlsøges ved 

indlæsning
• Data køres igennem kode 

med forretningslogik

Data offentliggøres
• Tal og funktionalitet testes 
• Offentligt på 

uddannelsesstatistik.dk

Fejl: Data sendes retur OK: Kvittering



Forretningslogik – elevtal

Konsoliderede data

Væk med 
dubletter 

og overlap

Korte forløb 
fjernes

Person på 
en 

uddannelse 
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Forskellige forretningsregler 
sikrer, at data statistisk bliver 
mest retvisende og klar til 
udstilling



Sammensætning
- eksempel på forretningsregel

1.1.2021             30.6.2021                                        1.1.2022                     30.6.2022

Forløb før sammensætning: 
GF2 landbrug (3 uger)                           GF2 landbrug (20 uger)

Pause under 1 år 

Forløb efter sammensætning:
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Sammensætning
- eksempel på forretningsregel

1.1.2021             30.6.2021                                        1.1.2022                     30.6.2022

Forløb før sammensætning: 
GF2 frisør (3 uger)                           GF2 landbrug (20 uger)

Forskellige uddannelser

Ingen sammensætning – forløb uændret:
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Der sammensættes inden for 
samme uddannelsesgruppe såfremt 
begge forløb ikke er fuldførte og der 
er en pause på mindre end 12 
måneder mellem dem

GF2 frisør (3 uger)                           GF2 landbrug (20 uger)



Nyeste år ”problematik”

1.1.2022             30.6.2022                                        1.1.2023                     30.6.2023

Forløb før sammensætning: 
GF2 landbrug (3 uger)                           GF2 landbrug (20 uger)

Pause under 1 år?? 

Forløb efter sammensætning:

GF2 landbrug  - afbrud    
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Overlappende forløb
- eksempel på forretningsregel

1.1.2021             30.6.2021                                        1.1.2022                     30.6.2022

Forløb før: 

Frisør (GF2)                  Afbrud STX (1.g)

Forløb efter:

Frisør (GF2)            Afbrud STX (1.g)
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Overlappende forløb fjernes, så 
eleven kun er på en uddannelse 
og institution på et tidspunkt



Hvornår er en elev afsluttet?
- eksempel på forretningsregel

• Erhvervsuddannelse grundforløb 2 • Erhvervsuddannelse hovedforløb

• Er eleven afgangsmeldt?
• Har eleven afsluttet uddannelsesaftale eller 

skolepraktik og er udlært?
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Hvornår er en gymnasieelev fuldført? 
- eksempel på forretningsregel

Elev er på sidste 
klassetrin på 
uddannelsen

Eleven har 
afgangsårsag fuldført 

iflg. 
gym-indberetningen: 
Eleven tæller som 

fuldført

Eleven har 
afgangsårsag afbrudt 

iflg.
gym-indberetningen

Eleven har et 
studentereksamensbe

vis: Eleven tæller 
som fuldført

Hvis ingen 
eksamensbevis: 

Eleven tæller som 
afbrudt

Eleven er fortsat i 
gang ifølge gym-
indberetningen

Eleven har et 
studentereksamensbe

vis: Eleven tæller 
som fuldført

Eleven tæller som i 
gang op til et et år 

uden indberetning og 
uden eksamensbevis: 

Efter ét år tæller 
eleven som afbrudt

21



Husk fuld historik ved indberetning af 
ændringer på erhvervsuddannelserne
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Startdato på
hovedforløb flyttes
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Sådan skal historik på skoleperioder
indberettes
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Uddannelsesstatistik.dk
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https://uddannelsesstatistik.dk
/Documents/Erhvervsuddannel
ser/Datadokumentation/EUD_T
%C3%A6lleprincipper.mp4

https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/EUD_T%C3%A6lleprincipper.mp4


Spørgsmål ?

STIL support på STIL.DK



Spørgsmål



Afrunding og tak for din 
deltagelse
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