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Vedrørende høring over Bekendtgørelse om krav til studieadministrative
it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser,
arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende
grunduddannelse m.fl.
Styrelsen for It og Læring har ved brev af 5. oktober 2020 udsendt udkast til
ovennævnte bekendtgørelse i høring. FGU Danmark er ikke på
høringslisten, så derfor modtages dette høringssvar efter høringsfristens
udløb. Vi håber dog, at høringssvaret kommer i betragtning, og at styrelsen
fremadrettet vil tilføje FGU Danmark til høringslisten.
Hvis vi havde haft længere tid til høringssvaret, så ville vi gerne have gået i
dialog omkring integration til ungedatabasen, udslusningstaxameter,
optagelsesproces mm.
Ændringerne ser fornuftige ud og stiller generelt nogle gode krav til de
studieadministrative systemer om sikkerhedsprocedurer og tjek.
FGU Danmark har følgende hurtige bemærkninger og spørgsmål til det
foreliggende udkast.
Punkt 4.9
Det er ikke helt tydeligt, om punktet pålægger FGU-institutionerne
yderligere arbejdsgange i systemet, eller vil dette blot være en systematisk
ændring fra det studieadministrative systems side?
Punkt 4.25
Det er en ændring, vi hilser velkommen, såfremt det åbner op for en bedre
datadeling mellem de kommunale sagssystemer og det
studieadministrative system. Vi så gerne, at vi blev taget med på høring
angående datadeling mellem ungedatabasen og det studieadministrative
system på flere områder. Der bør eksempelvis sættes krav til deling af data
via ungedatabasen mellem de kommunale sagssystemer (med info om
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uddannelsesplan og stamdata) og det studieadministrative system til
optagelsesprocessen af elever. Dette er væsentligt, da denne komplekse
optagelsesproces er pålagt FGU-administrationerne, og at der i dag er
deling af pdf-dokumenter mm. via sikker mail i stedet for dataoverførsler
systemerne imellem.
Punkt 4.31
Bør FGU-lærlinge indtænkes her eller påhviler ansvaret den stedlige
erhvervsskole?
Derudover mangler der klare retningslinjer om ansøgningsprocessen vedr.
udslusningstaxameter, samt krav om dokumentation herom. Der
registreres frafald og udslusningskoder i det studieadministrative system,
men der mangler klar kommunikation om, hvordan denne proces fra start
til slut rent teknisk og organisatorisk bliver varetaget korrekt.
Hvis der er spørgsmål til vores høringssvar, så står vi gerne til rådighed for
en uddybning.
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