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måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres
ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner
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God fornøjelse!
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1. Aktivitetsindberetning for
fuldtidselever
1.1. Klargøring af Stamdata
Aktivitetsindberetning af undervisningstilskud beregnes automatisk i Lectio på baggrund af oplysninger
registreret under Stamdata.

1.1.1. Elev
Elever bliver som udgangspunkt medtaget på baggrund af deres elevforløb, som derfor bør stå korrekt
anført. Hvis der har været ændringer i elevforløb, bør man sikre sig, at skiftet står med de korrekte datoer
under fanebladet Historik.
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På fanebladet Aktivitetsindberetning kan der anføres særlige tilskudsregler for den enkelte elev og
man kan også se, hvilke aktivitetsindberetninger eleven har talt med i. Disse eksisterende indberetninger vil
stå enten i boksen for fuldtid eller i boksen for enkeltfag.

Hvis man vil oprette en speciel Tilskudsregler for fuldtidselever, skal man gøre som følgende:
 Klik på det grønne plus i øen Tilskudsregler
 Vælg et tilskudsmærke i dropdown-menuen i kolonnen TMK:





Angiv Startdato og Slutdato
Ændr eventuelt Rekvirent, hvis ønsket
Klik Gem/Anvend
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Særligt ved opsætning af tilskudsmærket UNPF på elevforløb
Elever, der skal udløse tilskudsmærket UNPF (Unge med Nedsat Psykisk Funktionsevne), skal tilknyttes et
særskilt elevforløb, hvor tilskuddet opsættes. Hvis tilskuddet er opsat på elevforløbet, vil tilskuddet
automatisk indberettes, når aktivitetsindberetning genereres.
På elevforløbet tilgås fanebladet Aktivitetsindberetning. Her kan man under Opsætning af
fuldtidstilskud vælge Manuel opsætning:

Herefter vil man have mulighed for at overføre den autoberegnede tilskudsopsætning til Manuel opsætning
ved at klikke Overfør til manuel opsætning:

Herved bliver den autogenererede tilskudsopsætning overført, såfremt der ikke er en bemærkning i
kolonnen Kommentar ud for rækken:

En kommentar kan f.eks. skyldes, at der ikke er angivet startdato under skoleopsætningen. Gælder det
fremtidige skoleår, har man mulighed for at vente med opsætningen af disse.
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Når tilskuddet er overført til den manuelle Fuldtidstilskud opsætning vil tilskudsmærket i kolonnen
TMK kunne ændres til UNPF og start- og slutdato for tælleperioden angives:

Når dette er gjort vil der under Beregnet fuldtid tilskud i kolonnen Beregnet tilskud vises, at
elevforløbets elever vil udløse tilskudsmærket UNPF samt for hvilke perioder:

1.1.2. Pædagogikum
Lærere i pædagogikum udløser tilskud, hvis der er anført tilskudsmærke for pædagogikum. Dette gøres på
den enkelte lærers stamdata på fanebladet Aktivitetsindberetning.
 Klik på det grønne plus
 Vælg tilskudsmærkekombination i dropdown-menuen i kolonnen TMK skoleperiode
 Angiv Startdato og Slutdato
 Vælg tilknytning til afdeling, hvis det er en afdelingsskole
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1.1.3. Skoleopsætning
Under Stamdata  Skoleopsætning vælges det konkrete skoleår. I øen Taksameter datoer
angives en startdato for Efterårs/1. semester start. I Forårs/2. semester start skal der ikke
sættes nogen dato, da det altid begynder den første undervisningsdag efter nytår. Tælledagene bliver
udregnet ud fra tilskudsreglerne hørende til den enkelte uddannelse samt de angivne undervisningsdage i
dagskalenderen. Er man i tvivl om en uddannelsestilskudsregler, kan man slå det op i uddannelsesmodellen
under fanen Uddannelser. Dagskalenderen findes under Stamdata  Dagskalendere. Se mere om
dagskalendere og undervisningsdage i Lectio Administratorvejledning.

1.2. Aktivitetsindberetningssiden
For at aktivitetsindberette skal man under Stamdata  Aktivitetsindberetning.
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1.2.1. Information
På det første faneblad Information gives nogle generelle informationer om indberetninger. Disse er gode
at læse igennem, hvis der er tvivl om, hvordan man skal håndtere aktivitetsindberetningen. Her vil der også
blive opdateret, hvis der sker ændringer i bekendtgørelser, eller hvis der sker andre ændringer, der er
relevante for ens indberetning.
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1.2.2. Godkendelser
Under fanebladet Godkendelser kan man se, hvilke uddannelser (CØSA formål) skolen er godkendt til.

1.2.3. Verifikation
På fanebladet Verifikation kan man pr. elev se verifikationsfejl for en vis periode, som man manuelt
angiver i Periode. I øen Verifikation vises med rødt en beskrivelse af hvad fejlen ved tilskudslinjen er.
Herunder er følgende oplysninger på fejllinjerne angivet:
 Udløst af: Hvilket hold/elevforløb/navn tilskuddet er udløst af
 TMK: Hvilket tilskudsmærke holdet har
 Tælledato: Hvornår tælledatoen er
 Periode: Hvornår tælleperioden er
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1.3. Indberetningen
Aktivitetsindberetningen skal genereres inden for indberetningsperioden og indberetningsfristen er sidste
dag i indberetningsperioden. Under fanebladet Oversigt kan man vælge eller søge efter en periode og få
vist de indberetninger og kladder, der ligger for den givne periode:

1.3.1. Kladde
For at lave en indberetning skal man gå ind på fanebladet Oversigt og lave en kladde:
 Vælg eller fremsøg en periode i Indberetningsperiode, som vist ovenfor, og klik Dan ny
indberetning (alle afdelinger)

NB! Det er et krav fra UVM, at der indberettes pr. institution ved en fuldtidsindberetning.

Der er nu genereret en kladde på baggrund af stamdataoplysningerne i Lectio baseret på tælledagene.
Hvis man ønsker at tilføje manuelle linjer, men der i den valgte indberetningsperiode ikke kan genereres en
automatisk kladde, så kan man generere en tom indberetning ved at sætte flueben i Generer tomme
indberetninger, hvilket forklares nærmere i afsnittet Manuel indberetning.
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I kolonnen Udvekslingstype vises indberetningstypen. GFU er aktivitetsindberetning for fuldtid, GEN er
gymnasiale enkelfag, SÅE er skolehjemsårselever, TIÅ er tilskudsindberetning (åben uddannelse), ÅES er
praktikårselever, og TIA er Tilskud AMU (IGU).
For den første (oprindelige) indberetning der dannes i en bestemt periode, vil der i kolonnen Kategori
(til revision) stå Total. Efterfølgende indberettede indberetninger i perioden vil blive kaldt Supplerende,
og når det fortsat er en kladde, vil feltet være tomt.
Lectio sekvens nr. er det nummer, indberetningen har. Total har sekvens nr. 1, da det er den første
indberetning, og Supplerende indberetninger vil således få sekvens nr. 2, 3, 4 osv. I kolonnen Erstatter
Lectio sekv. nr. angives det så hvilken af de forrige indberetninger, som den pågældende supplerende
indberetning erstatter. I kolonnen Tom Indb. kan man se, om den givne indberetning er tom – altså ikke

indeholder nogen data.
Lectio status viser, om indberetningen fortsat kan redigeres eller om den er indsendt. Efter at have
indsendt den, kan man se i kolonnen UVM Status UVM AfsendelsesID (til revision), når

indberetningen er modtaget hos UVM og i så fald, hvilket ID indberetningen har fået tilknyttet inde fra
UVM af.
I kolonnen Handlinger kan man få vist indberetningsfilen, hvis denne er indberettet til UVM, og hvis ikke,
kan man vælge at indberette sin kladde eller slette den, hvis man gerne vil begynde forfra.
For at se, hvilke informationer, der er med i kladden klikker man Vis.
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1.3.2. Indberetning
Efter klik på Vis vil man tilgå den første fane i indberetningen:

På fanebladet Indberetning ses i øen Indberetning generelle informationer om indberetningen. Her er
informationer om afsenderen, datoer for generering og afsendelse samt indberetningens status.
I øen Korrektioner ses de linjer indberetningen indeholder. Så længe indberetningen er en kladde, og
ikke er indsendt, kan man her foretage ændringer i bidrag og elevtal. Læs mere om bidrags- og
elevtalskorrektioner i afsnittet Ændringer og tilføjelser til kladden.

I øen Korrektioner ses yderligere følgende informationer for hver linje i indberetningen:
 Afdeling inst. nr.: Angiver institutionsnummer for den pågældende skole/pågældende afdeling
 Skoleperiode: Angiver for fultidselever, hvilket 'skoleår' eleverne er på ved indberetningens
tælledag
 XPRS-elevtype: Angiver hvilken XPRS-elevtype det drejer sig om, hvis der er tale om EUD-elever
 XPRS fag: Hvis der er nogle elever, der har fulgt et fag, der afgiver tilskuddet TISTX, så fremgår
det af denne kolonne, hvilket fag det drejer sig om
 RekvType: Angiver hvilken rekvirent det drejer sig om
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TMK: Angiver hvilket tilskudsmærke der er tale om. F.eks. undervisningstilskud (UNDER),

færdiggørelsestaxameter (FÆRTA), angivelse af kostskoleelever (KE18U) etc.
Tælleperiode: Angiver hvilken optællingsperiode, der tælles op for. Periodens længde afhænger
af uddannelsen. Oplysninger omkring tælleperioder kan findes ved opslag i uddannelsesmodellen
Varighed: Angiver tælleperiodens varighed i antal dage
Bidrag: Angiver det samlede beløb, der udløses for én række ((antal elever*varighed)/200)
Antal elever: Angiver hvor mange elever, der i Lectio er godkendt til det pågældende tilskud
Admin note: I denne kolonne har man mulighed for at tilknytte en kommentar, hvis man har
ændret noget i kolonnerne Elevtalskorrektion og Bidragskorrektion. Læs mere om bidragsog elevtalskorrektioner i afsnittet Ændringer og tilføjelser til kladden
Ændringer: I denne kolonne ses evt. ændringer foretaget i Elevtal og Bidrag

1.3.3. Ændringer og tilføjelser til kladden
Kladden kan redigeres, indtil den er indsendt. Det er muligt at redigere den enkelte linje eller tilføje
yderligere linjer til sin kladde.
Bidrags- og Elevtals-korrektion
I øen Korrektioner kan man foretage ændringer i bidrag og elevtal. Disse ændringer skrives i kolonnerne
Bidrags-korrektion og Elevtals-korrektion for de enkelte linjer.

Hvis der skal tilføjes elever, skal man skrive differencen af antallet af elever uden noget fortegn. Eksempel:
Hvis der i Antal Elever står 14, men der skal i virkeligheden stå 20, så skriver man 6 i Elevtalskorrektion.
Skal der derimod trækkes elever fra, skal der skrives minus (-) foran det korrigerende elevtal. Eksempel:
Hvis der i Antal Elever står 14, men der skal i virkeligheden stå 10, så skriver man -4 i Elevtalskorrektion. Klik på Beregn i kolonnen Bidrags-korrektion når det korrigerende elevtal er indtastet.
Bidragskorrektionen vil herved blive udregnet og angivet i kolonnen Bidrags-korrektion. Det er dog
også muligt selv at ændre direkte i kolonnen Bidrags-korrektion.
Klik Gem/Anvend efter de ønskede ændringer er foretaget, og tjek at det rigtige elevantal samt tilskud nu
fremgår af fanen Data til UVM.
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Tilføj ny række
Nederst på fanebladet Indberetning ses funktionen Tilføj ny række. Her kan man tilføje linjer
manuelt, hvis der er nogle linjer, som ikke er kommet med i kladden. Man kan dermed selv tilføje elever til
sin aktivitetsindberetning, eksempelvis hvis man har brobygningselever, der ikke er registreret i Lectio.




Ved afdelingsskoler vælges først en afdeling
Vælg en uddannelse ved at begynde at skrive navnet ud for Uddannelse



Vælg en Tælleperiode + TMK på samme vis som beskrevet ovenfor



Rediger evt. Rekvirent.



Tilføjes der en ny række for EUD-elever vælges også en XPRS-elevtype (EUD).

Når de korrekte informationer er valgt klikkes Tilføj. Der fremkommer nu en ny linje i bunden af
øen Korrektioner.
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Angiv/ret nu varighed i antal dage i kolonnen Varighed, angiv antal elever i kolonnen Elevtalskorrektion, og klik på Beregn i kolonnen Bidrags-korrektion. Klik Gem/Anvend efter de ønskede
ændringer er foretaget.
Muligheden for at tilføje linjer manuelt vil ikke længere være tilgængelig, når kladden er blevet indsendt til
UVM.
Fjern en linje
Vil man fjerne en automatisk oprettet linje, kan man gøre dette ved at trække det fulde antal indberettede
elever på linjen fra under Elevtalskorrektion. Hermed går bidraget i 0, og det er det samme som at have
fjernet linjen. Vil man fjerne en manuelt oprettet linje, skal man blot klikke på det røde kryds ud for denne.
Når elever har været til sygeeksamen, bliver de ikke indberettet med færdighedstaxameteret (FÆRTA) som
de andre elever, da de jo ikke har fået beviset ved den tid, hvor aktivitetsinberetningen skal indsendes.
Derfor skal man huske i efterfølgende og passende aktivitetsindberetningsperiode, at oprette en manuelt
FÆRTA-linje, så skolen kan få tilskud for elever, der har været til sygeeksamen.

1.3.4. Færdiggørelsestaxameter (FÆRTA) for IB
Da IB elever ikke får udstedt beviser gennem Lectio, vil disse ikke få en linje med færdiggørelsestaksameter
FÆRTA, derfor er man nødt til at tilføje denne linje manuelt.
Dette gøres på samme måde, som beskrevet ovenfor, hvor man først søger på uddannelsen:

Og derefter på tilskudsmærket FÆRTA:
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1.3.5. Data til UVM
På fanebladet Data til UVM, ses hvilke data der helt præcist bliver indsendt til UVM.

I bunden af øen Data til UVM kan man se informationer om den indsendte indberetning:
 Antal rækker (til revision): Angiver antallet af rækker, som er blevet indsendt til UVM
 AfsendelsesID (til revision): Angiver indberetningens UVM-afsendelsesID – hvis
indberetningen er en kladde (hvis den ikke er indsendt) vil der endnu ikke være angivet et
AfsendelsesID
 Kategori (til revision): Angiver om der er tale om en total eller supplerende indberetning – hvis
indberetningen er en kladde, vil der endnu ikke være angivet en Kategori
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1.3.6. Detaljer
På dette faneblad ses en oversigt over de elever indberetningen er genereret på baggrund af.

I øen Filter kan man opsætte kriterier til filtrering af oversigten over de indberettede elever. Der kan
filtreres ud fra afdeling og/eller ansvarsområde, og derudover kan man vælge, om der skal vises linjer uden
bidrag.
I øen Detaljer er der mulighed for at se indberetningerne pr. elev. Her ses CPR-nummeret for personen,
der indberettes, samt andre oplysninger, bl.a. navn, uddannelse, TMK, rekvirent og bidrag. Ved at klikke på
en af de blå kolonneoverskrifter er det muligt at sortere tabellen efter data i den valgte kolonne.
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1.3.7. Individuelle ændringer
På dette faneblad ses en oversigt over individuelle ændringer for de indberettede elever.

I øen Filter kan man opsætte kriterier til filtrering af oversigten over de individuelle ændringer for
de indberettede elever. Der kan filtreres ud fra afdeling og/eller ansvarsområde, og derudover kan man
vælge, om der skal vises linjer uden bidrag.
I øen Individuelle ændringer er der mulighed for at se ændringerne for indberetningerne pr. elev. En
linjes status kan ses i kolonnen Status. I den totale indberetning vil status altid være 'Ny', mens der i den
supplerende indberetning findes status 'Ny' og 'Slet'. I denne ø ses også CPR-nummeret for personen, der
indberettes, samt andre oplysninger, bl.a. navn, uddannelse, TMK, rekvirent og bidrag. Ved at klikke på en
blå kolonneoverskrift er det muligt at sortere tabellen efter data i den valgte kolonne.
Er der indsendt en aktivitetsindberetning, og ændres der efterfølgende i en elevs stamdata, vil denne elev
typisk optræde med to linjer på fanen Individuelle ændringer i en evt. supplerende indberetning.
Eleven vil da have en linje med status ’Slet’ – den oprindelige linje, oprettet før ændringen af elevens
stamdata – og en linje med status ’Ny’ – den nye linje, oprettet efter ændringen af elevens stamdata.

1.3.8. Summeringer
På denne fane ses et overblik over de linjer der indsendes til UVM.

I øen Rapport kan man vælge, hvilken summerings-ø man ønsker at se.
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Alle rækker: Viser alle rækker for indberetningsperioden. Her ser man også taksttyper samt

taksten for hver række. Ved at sætte flueben i ’Udspecificer taksttyper’ i øen Rapport, kan man få
vist én linje pr. taksttype



Summering pr afdeling, uddannelse, speciale, adgangsvej, XPRS-elevtype og
TMK for rekvirent UVM: Her samles tilskud pr. afdeling, uddannelse, speciale, adgangsvej,

XPRS-elevtype og TMK, hvor UVM er rekvirent


Summering pr afdeling, konteringsformål og TMK: Angiver summeringen pr. afdeling,

konteringsformål og TMK for alle rekvirenter
Det vil være muligt at få vist forskellige summerings-ø’er afhængigt af, om der er tale om en
fuldtidsindberetning, enkeltfagsindberetning eller andet.

1.3.9. Advarsler
På denne fane vises eventuelle fejl og advarsler. Det er en god ide at tjekke dem igennem og vurdere om de
skal rettes, så man er sikker på, at det er det korrekte data, der indberettes.

1.3.10.

Udskrifter

På denne fane kan der udskrives kvitteringer for eleverne. Ved Filter elev kan man fremsøge en elev, og
derved udskrive en kvittering for denne enkelte elev.





Kvitteringsskrivelse: Udskriver en kvittering i Excel
Kvitteringsskrivelse brev: Udskriver en kvittering i PDF-format
Kvitteringsskrivelse brev (ikke UVM): Udskriver en kvittering i PDF-format for en rekvirent,

som ikke er UVM
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1.3.11.

Log

På denne fane er det muligt for administratorer at se historik for, hvad der er blevet ændret i
en aktivitetsindberetning, hvis der er ændret noget. Der bliver automatisk generet en logpost, hver gang
der foretages en ændring i indberetningen.

Man kan på enhver logpost finde oplysninger om følgende:
 Dato og tidspunkt for hændelsen
 Hvilken Bruger, der har ændret noget på siden
 Titlen på den ændring, der er foretaget
 En præcis Beskrivelse af, hvad der er ændret

1.3.12.

Indsend indberetning til UVM

Når data i kladden er korrekt, er man klar til at indberette. Dette gøres fra fanebladet Oversigt ved at
klikke på Indberet ud for den ønskede indberetningsfil. Det er kun administratorer med rettigheden
Ændre adgangsrettigheder, der kan indberette.
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1.3.13.

Supplerende Indberetninger

Har man indberettet sin indberetning til UVM, men opdager efterfølgende nogle ændringer eller tilføjelser,
der skal med i samme indberetningsperiode, kan man generere en supplerende indberetning.
Den supplerende indberetning er egentligt bare en ny kladde. Hvis der er ændret i nogle data i Lectio, der
har indflydelse på aktivitetsindberetningen, så vil disse ændringer automatisk slå igennem på den nygenererede kladde. Et eksempel kunne være, at man havde ændret en elevs udmeldelsesdato, så elevtallet
på tælledatoen blev en elev mindre. Dette behøver man så ikke rette til manuelt i den supplerende
indberetning, da denne er oprettet på baggrund af de data, der ligger i Lectio, når man genererer kladden.
Har man dog nogle rettelser til den oprindelige indberetning, som ikke er angivet i Lectio, kan man i den
supplerende indberetning på samme vis ændre i elevtal, tilføje linjer eller andet, hvilket er beskrevet i
afsnittet Ændringer og tilføjelser til kladden.
Hvis man i den oprindelige indberetning har lavet nogle manuelle rettelser eller tilføjelser, så vil disse
automatisk komme med i den supplerende indberetning. Man skal altså ikke også rette dette til i den
supplerende indberetning, da det vil resultere i, at man f.eks. trækker den samme elev fra to gange.
I den supplerende indberetning, vil det fremgå af boksen Data til UVM, hvilke informationer man har fået
rettet. Der vil være en linje pr. ændring man har lavet, så man kan se, hvilke nye informationer, der bliver
indberettet.

1.4. Indberetning af brobygnings- og
introduktionskurser
1.4.1. Klargøring af Stamdata
Brobygnings- og introduktionskursuselever bliver ikke optalt på baggrund af deres elevforløb, men ud fra
deres aktivitet på hold. Automatisk indberetning sker ved, at brobygnings- og introduktionskursuseleverne
er oprettet i Lectio og er tilknyttet et hold, hvor der under holdets stamdata udfyldes oplysninger til
indberetning. Man kan vælge at oprette hold for brobygnings-/introduktionskursuselever for de forskellige
fag, men data til indberetning skal kun udfyldes på ét stamdatahold pr. brobygnings/introduktionskursustype. Har man flere typer brobygnings-/introduktionskursuselever, skal de på hver
deres hold. Man må f.eks. ikke indberette 9. og 10. klasses brobygningselever sammen, da de har hvert sit
tilskudsmærke.
Se hvordan brobygning- og introduktionskursusholdene skal oprettes i afsnittet Associer Lectio hold med
brobygningsudmelding.
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1.4.2. Kladden
Når felterne under fanebladet Aktivitetsindberetning på holdets stamdata er sat op, kommer disse
hold automatisk med ved generering af en kladde under aktivitetsindberetning.
Brobygnings-/introduktionskursus elever tælles efter et tælledagsprincip med tælleperioder af en dags
varighed. F.eks. vil et brobygningsforløb på 5 dage give 5 tælleperioder og derfor 5 linjer i
aktivitetsindberetningsfilen. Et introduktionskursus på 2 dage, vil ligeledes give 2 tælleperioder og 2 linjer.

Hvert tilskudsmærke kan kun optræde én gang i en indberetningsperiode. Har man derfor flere
brobygningshold inden for samme aktivitetsindberetningsperiode, vil antallet af elever for det enkelte
tilskudsmærke være summen af elever for de relevante hold. Dette er uafhængigt af, hvornår
undervisningen på holdene afholdes, så længe det er inden for aktivitetsindberetningsperioden.

1.4.3. Manuel indberetning
Hvis man vælger ikke at have sine brobygnings- og introduktionskursuselever oprettet i Lectio, kan man få
dem med i aktivitetsindberetningen via manuelle linjer. Man bør i en sådan situation af hensyn til
revisionen have dokumentation for eleverne andetsteds.
Manuelle linjer kan, som tidligere beskrevet, tilføjes til en eksisterende kladde. Kan der i den pågældende
indberetningsperiode ikke genereres en automatisk kladde, kan der genereres en tom indberetning fra
fanebladet Oversigt, hvor de manuelle linjer kan påføres.




Vælg en periode i Indberetningsperiode
Sæt flueben ud for Generer tomme indberetninger
Klik på Dan ny indberetning (alle afdelinger)
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Der er nu generet en tom kladde, som man manuelt kan føje linjer til. Læs mere herom i afsnittet
Ændringer og tilføjelser til kladden.

Indberetningsvejledning

Side 25 af 73

2. Aktivitetsindberetning af
enkeltfagselever
Aktivitetsindberetningen for fuldtidselever og enkeltfagselever adskiller sig i forhold til blandt andet
klargøring af indberetningen. Eleverne indberettes på baggrund af deres uddannelse, der er registreret på
elevens elevforløb.
Inden der foretages en aktivitetsindberetning for en enkeltfagselev, så tjekkes der, om eleven indgår i
fuldtidsindberetningen. Hvis eleven er med i fuldtidsindberetningen, så skal vedkommende ikke indgå i en
enkeltfagsindberetning. Såfremt eleven hører under enkeltfagsindberetningen, tjekkes elevens
holdtilknytninger for enkeltfagsopsætning (se afsnittet Opsætning af hold og elev).
Enkeltfagselevens bidrag vil blive beregnet i forhold til elevens start- og slutdato (begge inklusivt) samt de
tilknyttede stamdataholds detaljer angående aktivitetsindberetning. I tilfælde hvor der er opsat en anden
Standardrekvirent end UVM på elevens stamdatafaneblad, eller der er tilføjet en Tilskudsregel på elevens
faneblad Aktivitetsindberetning, eller der er tilføjet manuelle linjer, så tages der højde for dette i
indberetningen.

2.1. Opsætning af hold og elev
Aktivitetsindberetningen foretages på baggrund af information om de stamdatahold, som eleven er
tilknyttet.

2.1.1. Holdets start- og slutdato
Man finder holdets stamdataside via Stamdata  Hold, hvorefter man vælger det pågældende hold.
 I øen Hold udfyldes Hold start-slutdato

Holdets start og slutdato skal stemme overens med de datoer, der er angivet for holdelementet i boksen
Holdelementer. Endvidere skal datoerne tage hensyn til om det er sommer- eller vinterterminen.

Indberetningsvejledning

Side 26 af 73

Hold, der løber over flere skoleår, skal have angivet en startdato, der passer med det første holdelements
startdato samt en slutdato, der matcher det sidste holdelements slutdato.
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2.1.2. Enkeltfagstilskudsopsætning for hold
Hvis holdet ikke allerede er sat til at give enkeltfagstilskud, så kan det gøres via fanebladet
Aktivitetsindberetning.
I øen Aktivitetsindberetning – Generelt skal der ud for Aktivitetsindberetning udløsning type
angives om holdet skal have udløsningstypen Enkeltfag automatisk eller Enkeltfag manuel.

Når det er angivet en udløsningstype kommer der pr. default flere øer frem på fanebladet.

I øen Aktivitetsindberetning – Generelt vælges Tilskuds-institutionsnummer samt
Undervisnings start-slutdato. Modsat den periode der er angivet på holdets stamdata (se afsnittet
Holdets start- og slutdato), så er denne periode eksklusiv eksamensperioden.
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2.1.3. Automatisk beregning
Hvis man vælger udløsningstypen Enkeltfag automatisk så vil man møde nedenstående skærmbillede.







Beregningen foretages automatisk på baggrund af Undervisnings start-slutdato. Ønsker man
at anvende en alternativ varighed, der er varigheden af undervisningsdage i klokketimer, så angives
det i feltet Alt. Varighed
Afholdelsesformen er automatisk opsat til Egen inst. Hvis man ønsker en anden
Afholdelsesform, kan det angives her. Det kan eksempelvis være, hvis undervisningen ikke
foregår på skolen, men på en kommunal institution (Kom Inst)
Det er desuden muligt at angive en alternativ rekvirent og TMK for hele holdet, hvis disse skal
afvige fra standarden

Ved klik på Anvend foretages den automatiske beregning på baggrund af disse oplysninger samt
oplysningerne i boksen Aktivitetsindberetning – Generelt. Beregningerne vil fremgå af boksen
Enkeltfag periodeberegner. Derudover vises det beregnede tilskud pr. elev på holdet i boksen
Beregnet tilskud.
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2.1.4. Manuel beregning
Vælger man udløsningstypen Enkeltfag manuel, så vil Lectio stadig foreslå en beregning i boksen
Enkeltfag periodeberegner, hvis der er indtastet de fornødne oplysninger (se afsnittet Automatisk
beregning). Hvis man synes, at beregningen virker fornuftig, så kan man ved hjælp af knappen Overfør
forslag overføre beregningen til sin aktivitetsindberetning.

Hvis man derimod ønsker selv at korrigere i oplysninger, kan man selv udfylde felterne i øen
Aktivitetsindberetning – Enkeltfag. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis undervisningen
ikke ligger ligeligt fordelt over hele undervisningsperioden, men at eleverne eksempelvis har de første 30
timer i den første halvdel af perioden og i den næste kun har 15.

Klik Gem eller Anvend når de korrekte oplysninger er indtastet.
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2.1.5. Tilskudsmærker
Inden indberetningen foretages skal eleverne ligeledes have angivet eventuelle individuelle
tilskudsmærker, hvis dette ønskes indberettet. Det kan enten gøres på elevniveau eller holdniveau.
Man kan angive tilskudsmærker for en enkelt elevs tilknytning til hold via Stamdata under det
pågældende holds faneblad Aktivitetsindberetning.
Ved at klikke på knappen Enkeltfagstilskudsopsætning for hold præsenteres man for siden
Rediger elev enkeltfagstilskud for holdet.



Ud for den pågældende elev kan man så vælge et tilskudsmærke i dropdown menuen i kolonnen
TMK






Man kan vælge en rekvirent i kolonnen Rekvirent. Som standard er rekvirenten UVM
Ved at fjerne flueben i Ordinær tilskud eller Admin. tilskud angives, at eleven ikke skal udløse
disse tilskud på den pågældende tilknytning
I kolonnen Alt. Varighed kan angives, hvis eleven eksempelvis er startet på holdet senere og
derfor ikke har samme antal undervisningstimer som resten af holdet. Dette er kun relevant, hvis
den automatiske begning ønskes korrigeret
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I øen Beregnet tilskud vises det beregnede tilskud for elever på holdet.

Derudover kan man angive tilskudsmærker på den enkelte elevs aktivitetsindberetning som beskrevet i
afsnittet Elev. Hvis tilskudsmærket genereres på elevens aktivitetsindberetning, så vil dette tilskud udløses
for alle elevens holdtilknytninger.
På en elevs stamdatafaneblad Aktivitetsindberetning er der desuden mulighed for at opsætte
manuelle individuelle tilføjelser i boksen Enkeltfagsbidrag. Bidraget er ikke tilknyttet noget hold, men
tilknyttet eleven. Man opretter bidraget ved at vælge det pågældende TMK i dropdown menuen og
herefter klikke Tilføj.

Herefter vil man skulle angive Tælledato, Fag, Varighed og Tilskudsinstitution
Derudover kan man justere Uddannelse, Rekvirent og Afholdelsesform

Når man har indtastet de påkrævede felter, vil man kunne klikke Beregn, hvorved bidraget vil blive
beregnet.
Dernæst klikkes Gem eller Anvend.
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2.1.6. Enkeltfagstilskudsopsætning via elev-stamdata
Det er også muligt at opsætte enkeltfagstilskud for hold via en elevs stamdata. Det gøres ved at tilgå en
elevs Stamdata  fanebladet Aktivitetsindberetning.
 Klik på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold






Tilføj et tilskudsmærke i kolonnen TMK
Angiv en Rekvirent
Sæt flueben ud for Ordinær tilskud, såfremt dette ønskes
Hvis der skal udløses administrativt tilskud eller opstartstilskud, sættes der flueben i kolonnen
Admin. Tilskud





Angiv den alternative varighed for enkeltfag i kolonnen Alt. varighed
I kolonnen Fremmøde varighed (OBU) angives der varigheden for fremmøde for OBU-eleven
Angiv Taxameter xprsfag

I øen Beregnet tilskud vises det beregnede tilskud for elever på holdet.
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2.2. Øvrige opsætningsmuligheder
2.2.1. Opsætning af rekvirenter
Såfremt man ønsker en anden rekvirent end UVM, kan disse oprettes under Stamdata  Rekvirenter
For at oprette en ny Rekvirent gøres følgende
 Klik på det grønne plus for at oprette en ny række
 Indtast Rekvirent kode
 Angiv Rekvirenttype
 Angiv om rekvirenten er aktiv, ved at sætte flueben i Aktiv
 Tast rekvirentens navn og eventuelt øvrige kontaktoplysninger i kolonnen Adresse
 Angiv eventuelt Debitor nr.

2.2.2. Realkompetencevurdering
Såfremt der ønskes at registrere realkompetencevurdering på den enkelte VUC-elev for AVU og Hfenkeltfag, kan dette registreres på elevens Stamdata  fanebladet RKV. For at tilføje en ny række
klikkes på Tilføj.







Vælg en Henviser f.eks. UVM, KOMA eller KOMR
Vælg Institution
Vælg Fagkode
Angiv Tidsforbrug
Vælg evt. en Startdato og Studievejleder ifm. den indledende vurdering
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Tilføj evt. en Slutdato, en Lærer, en Bemærkning og/eller Bevis ifm. resultatet af
vurderingen

For at slette en realkompetencevurdering, klikkes der på det røde kryds og efterfølgende Gem eller
Anvend.

2.2.3. FVU Screening
For at indberette FVU screening oprettes et hold med det korrekte FVU Screenings XPRS-fag: 5168.

Dernæst tilknyttes de pågælende elever til holdet inden for tælleperioden.
Efterfølgende opsættes tilskudet som beskrevet i afsnittet Enkeltfagstilskudsopsætning på hold.

2.2.4. HF-enkeltfagsrefusion ved opnåelse af fuld HF
Såfremt man skal have penge for en elev, der opnår fuld HF, så opsættes dette på elevens Stamdata 
Aktivitetsindberetning.
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I øen Enkeltfagsbidrag oprettes en ny række med tilskudsmærket ENREF (enkeltfag, refusion).
Hvorefter der klikkes Tilføj.







Angiv en Tælledato
Angiv Fag
Kontrollér, at Uddannelse, Rekvirent og Afholdelsesform er korrekte
Indtast Varighed i klokketimer
Angiv Tilskudsinstitution og eventuelt en Note

Når bidraget er oprettet og gemt, vil det automatisk komme med ved generering af
aktivitetsindberetningen.
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2.2.5. Finansårsskift for OBU
Elever som modtager ordblindeundervisning udløser tilskud på baggrund af deres OBU-indstilling. Elevens
indstilling(er) ses på elevens stamdata på fanen OBU i boksen Indstillinger.

I kolonnen Tilskud har man mulighed for at angive, hvorvidt eleven skal udløse UV-bidrag, ved at
sætte/fjerne flueben i Udløser bidrag, og hvorvidt eleven skal udløse påbegyndelsestaxameter, ved at
sætte/fjerne flueben i Kan udløse admin-bidrag.
OBS! Det er vigtigt, at de hold, eleven er tilknyttet, ikke er opsat som tilskudsudløsende. Hvis holdene er

tilskudsudløsende, vil eleven udløse dobbelt tilskud – dels på baggrund af holdet og dels på baggrund af
OBU-indstillingen.
I tilfælde hvor perioden for indstillingen strækker sig på tværs af to finansår, vil perioden opdeles i to ifm.
aktivitetsindberetning for eleven. Ser man på eksemplet ovenfor, betyder det i praksis, at den samlede
periode opsplittes i følgende to perioder:
1. 27/10-2020 til 31/12-2020
2. 01/01-2021 til 19/04-2021
Eleven vil herefter udløse UV-tilskud på den sidste dag i begge perioder – dvs. i dette tilfælde den 31/122020 og den 19/04-2021 – og på den første dag, i den anden periode, vil eleven udløse
påbegyndelsestaxameter – dvs. i dette tilfælde den 01/01-2021. Eleven vil dog kun udløse
påbegyndelsestaxameter, såfremt vedkommende har været tilstede på den første undervisningsdag i den
første periode.
Kigger man på elevens aktivitetsindberetningsfane, ses det netop at perioden for OBU-indstillingen er delt i
to. Perioden står angivet to gange i kolonnen Kommentarer, og tælledatoerne er sat så de passer med,
at UV-tilskud udløses sidste dag i begge perioder, og påbegyndelsestaxameter udløses første dag i anden
periode:
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Det sker helt automatisk at OBU-indstillingsperioden opdeles i to og at tælledatoerne tilpasses som
ovenfor, i tilfælde hvor perioden stækker sig på tværs af to finansår. Som administrator skal man derfor
ikke aktivt gøre noget for at tilpasse tilskuddet for en OBU-elev i denne forbindelse.
Når en OBU-indstilling opsplittes i to betyder det også, at fraværet for eleven vil udregnes ud fra to
delmængder, hvoraf den ene del svarer til det totale antal moduler før nytår, og den anden del svarer til de
resterende moduler efter nytår.

2.2.6. Håndtering af fag med flere niveauer
For at elever med tilknytning til hold med fag med flere niveauer udløser det korrekte tilskud er det
essentielt, at opsætningen stemmer overens med det, der er beskrevet i Lectio – VUC vejledning. Se
vejledningen for mere information om opsætning samt håndtering af tilskud for fag med flere niveauer.
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2.3. Overblik over data til indberetning
Der er forskellige måder, hvorpå man kan danne sig et overblik over det data, der er indsendt til UVM samt
det, der eventuelt skal med i den næste indberetning.

2.3.1. Visning af eksisterende indberetninger
Der er mulighed for at se de eksisterende indberetninger for den enkelte elev. Det gøres på følgende måde:
 Tilgå en elevs Stamdata  Aktivitetsindberetning
I øen Eksisterende indberetninger – Enkeltfag ses de indberetninger, der tidligere er blevet
indsendt for eleven:

Af oversigten ses den juridske afdeling, indberetningsperioden, tilskudsmærke, uddannelsestype, hold,
rekvirent, varighed samt bidrag.
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2.3.2. Visning af beregningsgrundlag
Beregningsgrundlaget kan både tilgås pr. elev og pr. hold. Beregningsgrundlaget ses for den enkelte elev
ved at tilgå elevens stamdatafaneblad Aktivitetsindberetning.

 Klik på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold
I øen Beregnet tilskud fremgår elevens beregnet tilskud pr. hold. Her fremgår tilskudsmærke, rekvirent,
tælledato, varighed, bidrag og tælleperiode.
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Ligeledes kan oversigten findes pr. hold. Dette gøres via fanebladet Aktivitetsindberetning på et hold.

 Klik på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold
Her ses det beregnede tilskud pr. elev på holdet.
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2.3.3. Samlet oversigt over indberetning
For at få et samlet overblik over, hvad der indberettes, kan der trækkes en rapport. Det gøres ved at vælge
menupunktet Rapportering, der både findes under Stamdata og Hovedmenu.
 Vælg datakilden Hold - Hold
 Klik Opret skabelon
Herefter er der mulighed for at indsætte de rapportfelter samt filetreringsfelter, som man ønsker.

Husk at medtag rapportfeltet Enk. tilskudstype, da denne angiver, hvorvidt der udløses tilskud ved
deltagelse på holdet samt om dette gøres efter det automatiske eller manuelle princip.

2.4. Generering af Aktivitetsindberetning for
Enkeltfagselever
Når man har været igennem de punkter, der er beskrevet i afsnittet Opsætning af hold og elev , så er man
klar til at genere sin Aktivitetsindberetning for Enkeltfagselever. Dette gøres på samme måde som for
fuldtidselever. Læs mere herom i afsnittet Indberetningen.
Indholdet af aktivitetsindberetningens forskellige faner står desuden beskrevet i de hjælpetekster, som kan
findes på de respektive faner.
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3. Ungedatabaseindberetning
Der skal indberettes til Ungedatabasen for alle elever under 30 år, som endnu ikke har fuldført en
ungdomsuddannelse. I forbindelse med ungedatabaseindberetning findes der 4 statustyper:
 "Optaget", når en elev indmeldes på en skole, forlænger eller ændrer sin uddannelse.
 "Gennemført", når eleven har bestået den afsluttende eksamen.
 "Afbrudt", hvis eleven stopper på uddannelsesinstitutionen før den afsluttende eksamen. Dette
gælder også ved skoleskift.
 "Frafaldstruet" for de elever, som skolen vurderer, er i risiko for at afbryde deres uddannelse.

3.1. Opsætning
For at der kan sendes data til ungedatabasecentrene skal der udfyldes oplysninger om brugernavn og
adgangskode. Dette gøres under den generelle skoleopsætning.
 Klik på Stamdata  Skoleopsætning  Generel  Fanebladet Andre systemer
 Find øen Ungedatabasen og sæt flueben i Automatisk kommunikation

Findes øen Ungedatabasen ikke i forvejen på fanebladet, kan den tilføjes nederst på siden:

Klik Gem eller Anvend efter fluebenet er sat.
Ved at have sat flueben i Automatisk kommunikation, vil der fremover automatisk kunne genereres
linjer i følgende situationer:
 Optaget
 Gennemført
 Afbrudt
Denne type linjer bliver automatisk indberettet til ungedatabasen, såfremt elevforløbet under dets
stamdata er opsat til Elevforløb ved feltet Ungedatabasen – Indberetningsgrundlag:
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Linjerne indsendes automatisk hver nat kl. 02.00.
Ønsker man ikke, at Lectio automatisk genererer linjer, skal man undlade at sætte flueben i Automatisk
kommunikation under skoleopsætning. Tilbagemelding og status på de indsendte linjer kan ses og
monitoreres to steder i Lectio: På den enkelte elevs stamdataside og under Stamdata 
Ungedatabase-Indberetning. Disse to sider gennemgås i de følgende to afsnit.

3.2. Ungedatabase-oversigt for den enkelte elev


Tilgå Stamdata  Elever  vælg den ønskede elev  tilgå fanen Ungedatabasen 2020

På denne side ses en oversigt over den enkelte elevs Indberetningshistorik, Kommende hændelser og
Beregnede Ungedatabase-perioder.

Elevens Ungedatabase-perioder – Indberetningshistorik viser en oversigt over de linjer der er
blevet indberettet for eleven. Hver linje indberetter en bestemt Forløbsstatus til ungedatabasen, og det
ses af Registreringstid hvornår den enkelte linje er genreret. Til hver linje er der angivet et CØSAformål, et institutionsnummer og en Hændelsesdato – dvs. en dato for hvornår den givne
Forløbsstatus er trådt i kræft. Der er desuden tilknyttet forskellige ID til hver linje, som Ungedatabasen
benytter til at holde styr på forløbene. Herudover har man for hver linje mulighed for at se Status og evt.
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XML-data for hver linje. XML-data for den enkelte række hentes ved at klikke på Hent i kolonnen Besked.
I tilfælde hvor der måtte forekomme fejl ifm. indberetningen af en linje, vil dette fremgå af kolonnen Fejl,
hvor det i Besked vil være beskrevet hvilken type fejl posten indeholder.
Kommende hændelser viser en oversigt over eventuelle linjer, der vil blive indberettet for eleven ved
næste kørsel. Der vil til hver kommende hændelse være angivet Forløbsstatus, CØSA-formål og et
institutionsnummer. Der vil derudover også være angivet en dato for hvornår den nye Forløbsstatus er

trådt i kraft.
Beregnede ungedatabase-perioder viser en oversigt over de Ungedatabase-perioder der skal

indberettes for, for den enkelte elev. Der vil for hver periode være angivet navn og elev-ID for eleven, samt
betegnelse og fagkode for den XPRS-uddannelse eleven går på. Herudover vil skolens institutionsnummer
samt den Periode eleven forventes at være aktiv på den givne uddannelse være angivet. Det vil desuden
være angivet, for hver periode, hvorvidt Lectio mener, at eleven har færdiggjort eller afbrudt sit forløb / sin
uddannelse.
Se hjælpeteksten på fanen Ungedatabasen 2020, for en uddybende beskrivelse af indholdet i hver
enkelt kolonne på denne side.

3.2.1. Manuel oprettelse af Frafaldstruet-hændelse
Man kan og skal selv oprette linjer med status ”Frafaldstruet”, hvis det er relevant. Det er op til skolerne
selv, hvornår de synes, at der er behov for, at en sådan linje skal sendes ind til Ungedatabasen. Ønsker man
at indberette denne type linje for en elev, gør man følgende:



Tilgå elevens Stamdata  fanebladet Ungedatabasen 2020
Klik Tilføj frafaldstruet-hændelse ude til højre under punktet Kommende hændelser

Der vil efterfølgende blive oprettet en linje under Kommende hændelser, som bliver indberettet ved
næste Ungedatabase-indberetning. I kolonnen Detaljer oplyses det at eleven er frafaldstruet, idet der står
”Frafaldstruet: Ja”.

Klik Gem eller Anvend når hændelsen er tilføjet.
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3.3. Samlet Ungedatabase-oversigt


Tilgå Stamdata  Ungedatabase-Indberetning  fanen Hændelser – Ungedatabasen
2020

På denne side ses en samlet oversigt over de linjer, der er indsendt til Ungedatabasen og
tilbagemeldingerne på disse.

I øen Indberetninger får man som udgangspunkt en oversigt over alle afsendte linjer, for hvilke der
forekommer fejl i indberetningen til Ungedatabasen. Ønsker man at se alle afsendte linjer, også de der er
indsendt uden fejl, kan der sættes flueben i Medtag OK-status. Er man en afdelingsskole, har man
mulighed for at fjerne fluebenet i Vis kun aktuel afdeling. Således får man vist afsendte linjer for hele
skolen.
Indholdet af de kolonner med blå overskrift kan desuden sorteres ved at klikke på den givne overskrift.
Klikker man f.eks. på Kode, vil indholdet af oversigten organiseres således at de linjer der har samme
fejlkode ligger i forlængelse af hinanden.
For en uddybende beskrivelse af hver enkelt kolonne i øen Indberetninger, se hjælpeteksten på siden
Indberetning til Ungedatabasen.

I øen Handlinger har man mulighed for at danne og sende linjer, samt hente svar på samme. Hvis man
gerne vil se de linjer, der automatisk vil blive oprettet af systemet om natten, førend de indberettes, kan
man klikke på Dan hændelser og hermed bliver linjerne oprettet med det samme. Linjerne er ikke
indberettet endnu, så man kan nå at slette dem, hvis man ikke er tilfreds. Efterfølgende kan man indsende
de dannede hændelser ved at klikke på Send hændelser, og ved at klikke på Hent svar henter man
det/de svar Ungedatabasen sender tilbage på de indsendte hændelser.
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3.4. Hvornår de forskellige linjer afsendes
Når funktionen til Ungedatabase-indberetning tages i brug, vil der første gang også blive oprettet linjer for
eksisterende elever. De eksisterende elever vil få Lectio Status ”Sendes ikke”. Kun hændelser, der
indtræffer tidligst dagen efter skolens ibrugtagen af Ungedatabase-indberetning i Lectio (tidligst dagen
efter aktiveringsdatoen), vil blive sendt. Tidligere hændelser antages at være indberettet på anden vis og
får derfor Lectio Status "Sendes ikke". Disse data kaldes initiale data.
Har man indtastet brugernavn og adgangskode til Ungedatabase-indberetning under skoleopsætning, vil
følgende typer indberetninger autogeneres:
 ”Gennemført” for elever, som har fået udstedt et bevis
 "Optaget" for nye elever i Lectio og for elever, der skifter ungdomsuddannelse eller går et år om
 "Afbrudt" for elever, der får en slutdato i Lectio eller skifter elevforløb til en anden uddannelse
Når Lectio konkluderer, at en elev er stoppet på sin uddannelse, og der skal indsendes en hændelse til
Ungedatabasen, forsøger systemet at finde ud af, om eleven har gennemført eller afbrudt sin uddannelse,
og I tilfælde af afbrud finder systemet automatisk en afgangsårsag. I denne forbindelse ser systemet bl.a.
på om eleven har fået udstedt et bevis, da det vil betyde, at eleven har gennemført sin uddannelse, og
dermed skal have indberettet en linje med status Gennemført til Ungedatabasen. For nogle elevtyper (IB og
EUD) bliver der dog ikke nødvendigvis udstedt et bevis, der betyder at eleven har gennemført uddannelsen.
For disse elevtyper kan der derfor angives afgangsårsag 14 eller 17 på elevens stamdata. Pre-IB-elever
antages blot gennemført. Afbrudt-linjer indberettes til Ungedatabasen med en afgangsårsag hentet fra
elevens stamdata.
Hvis en elev har afsluttet GF2, men ikke begynder på HF, betragtes GF2 alene ikke som en gennemført
uddannelse i relation til ungedatabasen. Hvis eleven ikke fortsætter på sit hoveforløb indberettes der
derfor en linje til Ungedatabasen med forløbsstatus ”Afbrudt” og afbrudsårsagen
”GennemførtGF2FortsætterEj (32)”. Får eleven derimod en uddannelsesaftale og fortsætter på sit
hovedforløb efter GF2, vil en ny indskrivning for hele perioden – dvs. fra startdato på GF2 til forventet
slutdato for HF – automatisk genereres og indsendes til Ungedatabasen. Denne indskrivning vil have
forløbsstatus ”Optaget” og vil være en ny indskrivning for den samlede periode (GF2+HF).
Ansøgere, der konverteres til elever får indberettet en linje med en fremtidig optagelsesdato. Hvis de
alligevel ikke ønsker at starte på skolen, kan skolen blot skifte deres forløb til et inaktivt forløb. Hvis dette
gøres, før eleven er startet på skolen, vil der automatisk blive indberettet en linje med årsagen ”uddannelse
ikke påbegyndt”. Dette sker også, hvis eleven udmeldes indenfor 2 dage efter indmeldelsesdato.
Når en elev skifter elevforløb kan følgende forekomme:
 Eleven skifter til et elevforløb med samme uddannelse:
Eleven får indberettet en Afbrudt-linje med de gamle start- og slutdatoer, og en Optaget-linje med
de nye datoer på samme elevidentitet.
 Eleven skifter til et elevforløb med en anden uddannelse:
Eleven vil få en Afbrudt-linje på sin gamle elev og få en Optaget-linje på sin nye elev med den nye
uddannelse tilknyttet.
Hvis man ændrer i et elevforløbs start- eller slutdato, vil der blive sendt en Afbrudt-linje efterfulgt af en
Optaget-linje, da det anses som det samme, som at eleverne skifter til et andet elevforløb med samme
uddannelse. Ændres startdatoen for elevforløbet fra og til datoer i perioden 1. til 20. august, forårsager det
dog ikke nye ungedatabase-hændelser.
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Der kan forekomme fejl ved indsendelsen af rækkerne til Ungedatabasen. Dette kan f.eks. ske, hvis elevens
CPR-nr. er forkert og ikke står i CPR-registeret. Disse fejl kan, som nævnt tidligere, ses enten på den enkelte
elevs Ungedatabase-fane eller på den samlede Ungedatabase-oversigt som findes i Stamdata. Ændrer man
CPR-nummeret til det rigtige, sendes der efterfølgende en Afbrudt-linje på det forkerte CPR-nummer og en
ny Optaget-linje for det nye, rigtige CPR-nummer.

3.5. Timebaseret Ungedatabase-indberetning
For elever, der er tilknyttet elevforløb, som er opsat til timer under Ungedatabase-indberettes, henvises til
Lectio-VUC vejledning.
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4. SU-Indberetning
De daglige indberetninger af uddannelsesdata til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte sendes
automatisk kl. 16.00, hvis elevens elevforløbs SU-grundlag er opsat til Elevforløb. Disse indberetninger sker
automatisk og dannes på baggrund af elevernes Elevforløb og Indmeldelsesdatoer. Det er derfor vigtigt, at
have styr på dette.
Inden selve indberetning kan finde sted, skal man have angivet brugernavn og adgangskode under
Stamdata  Skoleopsætning –> Generel  Andre Systemer hvor man så kan angive skolens
password i boksen US2000 (SU)

Under Stamdata  SU-Indberetning  Hændelser, kan man se hvilken data der bliver sendt i
indberetningen.

Hvis man derimod er interesseret i en bestemt elevs SU-hændelse, så skal man gå under en elevs
Stamdata  Fanebladet SU.
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Hvis man ønsker at se hændelser, der endnu ikke er afsendt klikkes på Generér
Indskrivningsdataindberetning under SU-Indberetning  Fanebladet Hændelser

Herved dannes der rækker for de hændelser, der endnu ikke er afsendt. Disse vil have status IkkeIndsendt.

4.1. Log
Det er vigtigt at føre kontrol med indberetningerne. Dette kan gøres inde under Stamdata  SUindberetning  fanebladet Log. Her skal der tjekkes for fejl og advarsler.

Sådanne fejl kan for eksempel være en elev med ugyldigt CPR-nummer eller en elev på et forkert
elevforløb.
Står der noget i kolonnen Advarsler, skal dette rettes hvis muligt – ellers vil det kunne påvirke elevens
muligheder for berettigelse til at få SU.
Ved bl.a. IB-elever, som ikke har et gyldigt CPR-nummer, og som derfor ikke indberettes her, skal der
dannes et fiktivt CPR-nummer for at undgå at få advarsler for det. Dette gøres under Stamdata 
Generér fiktivt CPR-nummer.
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Man kan få et fuldt overblik over den enkelte indberetnings detaljer ved at klikke på Vis. Herefter vil
indberetningens information blive vist nederst på siden i øen Indberetningsinformation.

4.2. Indskrivningskontrol
Månedligt genererer US2000 en Indskrivningskontrol, som kan hentes til Lectio for at kontrollere eventuelle
uoverensstemmelser mellem elevers SU-forhold i US2000 og Lectio. Eventuelle fejl skal rettes i det system,
hvori fejlen findes. Kontrollen udføres i henhold til SU’s retningslinjer.
Denne kan hentes i Stamdata  SU-indberetninger  Indskrivningskontrol.

Klik på Hent udmelding for at hente den seneste udmelding fra US2000 for så at klikke på Indlæs.
For at få vist indholdet af filen i Lectio, klik på Vis. For at hente XML-filen klik Hent XML.
Ved klik på Vis vil oplysningerne der findes i US2000 blive vist nederst på siden i øen Stamdataposter.
Her kan man finde de uoverensstemmelser, der måtte findes i henholdsvis Lectio og US2000.
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Anmærkninger om, at der mangler eller står noget forkert i Lectio, kan skyldes opsætningen af det
Elevforløb, eleven er tilknyttet, elevens historik eller indskrivningsperiode. Elevforløbet definerer, hvorvidt
eleven er berettiget til SU eller ej. Der kan læses mere om Elevforløb i Lectio Administratorvejledning.
I feltet Note kan der skrives en note til anmærkninger omkring elevens SU-forhold. Denne er udelukkende
til internt brug og vil ikke figurere på andre sider en netop denne og indberettes ikke til US2000.
Ved at sætte flueben i Vis poster med CØSA-formål hvortil der ikke findes elevforløb bliver der
også vist poster hvor der ikke er noget elevforløb tilknyttet et CØSA-formål.
Ved at sætte flueben i Vis kolonne med Lectioanmærkninger under antagelse af elevforløb
udløser SU og klikker Opdater. Vises en ekstra kolonne frem med information om den pågældende
elevs SU forhold, og hvorvidt disse underbygger indskrivningen.
Man kan vælge kun at få vist poster uden anmærkninger. Dette gøres ved at sætte flueben i Vis poster
uden Lectioanmærkninger og klikke Opdater.

4.3. Indberetning af SU til 5 ungdomsuddannelser
Vedrørende regelsættet om SU til maksimalt fem ungdomsuddannelser, så har skolerne mulighed for at
angive elever som værende Fortsættere, hvorefter disse oplysninger automatisk vil blive indberettet.
Der er mulighed for at fremsøge en samlet liste over de elever, der er markeret som Fortsættere eller som
er eventuelle kandidater hertil.
Dette kan blandt andet gøres under Stamdata  SU-indberetning  fanebladet
Ungdomsuddannelse

I boksen Udvælgelseskriterier angives de ønskede søgekriterier:
 Sæt flueben i Vis elever med fortsættermarkering for at se elever, der allerede er angivet
som værende Fortsættere
 Sæt flueben i Vis elever, der følger elevforløb i dele af elevforløbet for at se elever, der
har en delvis tilknytning til et elevforløb og derfor muligvis er kandidater til at være Fortsættere
 Sæt flueben i begge kriterier, hvis der ønskes oversigt over begge
 Angiv et elevforløb i Elevforløb, hvis der kun ønsker at se elever fra et bestemt elevforløb
 Klik Opdater
Herefter vil de fremsøgte elever fremgå af boksen Uddannelsesperioder. Elevens navn, start- og
slutdato samt CØSA-formål vil fremgå for hver periodevise tilknytning til et elevforløb.
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For at markere en elev som værende fortsætter sættes der flueben i kolonnen Fortsætter
Der er ligeledes mulighed for at indberette til SU til 5 ungdomsuddannelser på SU-fanebladet på elevens
stamdataside.

I øen Indberetning til SU til 5 ungdomsuddannelser ses elevens indberetningshistorik for
ungdomsuddannelsesperioder. Oversigten angiver elevens skift af elevforløb.




Indsendt angiver, hvornår hændelsen er indsendt til US2000
Type angiver om uddannelsen er påbegyndt eller ophørt
Indskrivningstartdato angiver, hvornår eleven er tilknyttet den pågældende

indskrivningsperiode
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Fortsætter angiver om eleven er forsætter eller ej
Ophørsårsag angiver årsagen til elevens eventuelle ophør på uddannelsen
Ophørsdato angiver på hvilket tidspunkt eleven ophørte uddannelsen
CØSA-formål angiver uddannelsestypen for perioden
Inst. nr angiver det institutionsnummer, som eleven tager uddannelsen på

Når en elev skifter elevforløb, vil der automatisk blive generet en ny række i elevens indberetningshistorik,
såfremt, at det medfører skift i indskrivningsperioden eller uddannelsestypen.
For at angive, at en elev er Fortsætter sættes der flueben ud for uddannelsesforløbet i kolonnen
Fortsætter. Ud for perioden vil man desuden kunne se elevens start- og slutdato på elevforløbet.
For at se hændelser, der endnu ikke er afsendt skal du under Stamdata  SU-indberetning 
fanebladet Hændelser. Ved at klikke på knappen Generér ungdomsuddannelsesindberetning
generes de rækker, der endnu ikke er afsendt.

Herefter vil rækkerne fremkomme med status IkkeIndsendt indtil næste kørsel er sendt afsted.

4.4. Timebaseret SU
For elever, der er tilknyttet elevforløb, hvis SU-grundlag er opsat til timer henvises til Lectio – VUC
vejledning.

Indberetningsvejledning

Side 54 af 73

5. Import af brobygningselever
Det er muligt at hente brobygnings- og introduktionskursuselever direkte fra enten UU Brobygning.Net eller
Unoung. Dette kræver dog at visse data er på plads.

5.1. Brugernavn/password ved brug af Brobygning.Net
Hvis man anvender UU Brobygning.Net så skal man huske at indtaste brugernavn og password, for at man
kan hente brobygningseleverne. Dette gøres første gang man tager funktionen i brug.
Brugernavn og password indtastes under Stamdata  Skoleopsætning  Generel  fanebladet
Andre systemer i boksen UU Brobygning.Net. Det kræver, at man har rettigheden Ændre
adgangsrettigheder for at kunne se fanebladet Andre Systemer.

5.2. Import af eleverne
5.2.1. Hent udmelding
Først tilgås Stamdata  Brobygning integration.
I dropdown menuen vælges det system som brobygningseleverne hentes fra dvs. enten UU Brobygning.Net
eller Unoung Brobygning.

Dernæst klikkes på Hent ny udmelding fra UU Brobygning.Net eller Hent ny udmelding fra
Unoung Brobygning alt efter hvilken service man benytter.
Hvis et hold ikke er med i udmeldingen, kan det skyldes, at det ikke har fået status ’Bekræftet’ fra UUcentret.
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5.2.2. Associer Lectio hold med brobygningsudmelding.
For at brobygningseleverne kan indlæses i Lectio, så skal man have oprettet følgende:




Et brobygningselevforløb ved navn 2014bro (året skal være det kalenderår som skoleåret starter
med)
Et eller flere brobygningshold (holdet kan oprettes med XPRS-koden 100002 Brobygning eller
100001 Andet)
En stamklasse ved navn 2014bro (året skal være det kalenderår som skoleåret starter med)

Følgende gælder for både udmeldinger hentet fra Brobygning.Net og Unoung.
For at holdene i stamdata kan genkendes, skal ID’et i kolonnen Eksternt Hold ID kopieres.

Dette ID sættes ind i boksen EksternID for det aktuelle holdelement, hvorefter der klikkes på Gem. Hvis
der er flere holdelementer, skal det eksterne ID kun indsættes ud for ét af holdelementerne.
Der er kun et hold i Lectio der kan have det aktuelle eksterne ID. Hvis man ønkser, at eleverne med det
eksterne hold ID skal fordeles ud på flere hold, skal man derfor først importere alle eleverne til det ene
hold, hvorefter man kan fordele dem ud på flere hold.

Nu kan man inde under Brobygning integration se holdets navn i kolonnen Lectio Hold. Det vil altså
sige, at de to hold er linket.
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Herefter skal der på fanebladet Aktivitetsindberetning på holdets stamdata udfyldes oplysninger i
forhold til den efterfølgende aktivitetsindberetning. Herinde angives en Skoleperiode for holdtilskud.
Dette er en angivelse af, hvilken type elever der er på det givne hold, og hermed hvilket tilskud de skal give
i aktivitetsindberetningen.

Hvis man er i tvivl om hvilken mulighed, man skal vælge, så kan man gå ind under Brobygning
integration, klikke på Rediger ud for det relevante hold, og så fremgår skoleperioden på denne side.

Inde på det givne hold, skal der også angives en varighed førend holdet helt kan linkes til holdene, der er
hentet under UU Brobygning.net. Dette gøres samme sted under holdets Stamdata  Fanebladet
Aktivitetsindberetning. Man skal angive Startdato periode 1 og Varighed periode 1, hvilket
angives i dage. Hvis holdet var over to uafhængige perioder, kan man angive dette ved Startdato
periode 2 og Varighed periode 2.
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For at et holds tilskud skal udløses er det vigtigt at varighed og undervisningsdage, I den pågældende
periode, stemmer overens. Man skal altså sørge for at have angivet undervisningsdagene I dagskalenderen
samt sat varigheden til det samme som set nedenunder:

5.2.3. Synkroniser elever
Når elever skal importeres ind på de associerede hold klikkes på Rediger ud for holdet inde under
Brobygning integration.Der listes nu en oversigt over de elever, der vil blive synkroniseret:
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Sæt flueben ved relevante elever i kolonnen Opdater
Klik Indlæs

Brobygnings- og introduktionskursuseleverne indlæses hermed til de hold, som de er associeret med.

6. CPR integration
6.1. CPR-integration
CPR-integration giver skolen mulighed for at elevers navn, adresse automatisk bliver opdateret fra CPRregistret. Denne kørsel kører hver aften, hvis den automatiske kørsel er aktiveret. Er manuel kørsel
aktiveret har skolen mulighed for at lave et manuelt opslag på en elev.

6.1.1. Aktiver løsningen
Kontakt Lectiosupport for at få aktiveret CPR-integrationen på skolen. Herefter skal selve integrationen
sættes op og CPR vilkårene accepteres.
Tilgå Skoleopsætning  Generel  Andre Systemer
I bunden af siden skal CPR-register tilføjes som en ny type brugernavn/adgangskode-type.
 Åbn dropdown-menuen
 Vælg CPR-Register
 Klik Tilføj
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Øverst på siden vil øen CPR-Register fremgå.

Heri kan der angives et eller to flueben: ”Automatisk kommunikation” og ”Manuel
kommunikation” alt efter om man vil sætte kørslen op til automatisk eller manuel.
Til at starte med skal der kun angives et flueben i Manuel kommunikation. Ved aktivering accepteres
de vilkår fra CPR, der står beskrevet Husk til slut at klikke Gem.
Efter aktiveringen, vil der på de enkelte elevers stamdata, ud for eleven CPR-nummer være et lille ikon:
Dette Ikon giver mulighed for et manuelt opslag hos CPR på det pågældende cpr-nummer.
NB! CPR-integrationen er ikke afdelingsbestemt. Kørslen slår igennem på alle afdelinger.

6.1.2. Aktivering af den automatiske kørsel
Når man har fulgt vejledningen, der står i afsnittet Aktiver løsningen, skal den daglige automatiske kørsel
aktiveres. Dette gøres ved først at lave et indledende opslag på alle de aktive elever.
Det gøres under Stamdata  CPR-Integration  Opstart

På denne side er det muligt at lave både det egentlige opslag via knappen Opdatér alle elever
og en simulering via knappen Simulering af opdatering af alle elever.
Fremgangsmåden er som følgende:
 Lav en simulering af opdatering af alle elever og tjek logposterne igennem. Log-filen viser de
ændringer, opslag i CPR-registret giver anledning til. Der genereres 2 rækker pr. elev i log-filen. En
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der blot angiver at opslaget er foretaget og en med status. Det er selvfølgelig status og evt.
ændringer, det er vigtigt at se igennem. Kontakt Lectiosupport, hvis der er spørgsmål
NB! Simulering af opdatering af alle elever gemmes ikke i Lectio
 Lav den faktisk opdatering af eleverne via knappen Opdatér alle elever


Når den kørsel har kørt for alle eleverne, skal der sættes flueben i Automatisk
Kommunikation. Dette gøres under Skoleopsætning  Generel  Andre Systemer.
Aktiveringen af den automatiske kommunikation skal gøres samme dag som opdateringen, for
ellers vil hændelser for elever på skolen, der flytter efter den sidste fulde opdatering og inden
automatisk tilknytning aktiveres, ikke blive opdaget af Lectio. (Lectio henter ændringer der er sket
siden dagen før)

NB! Alle ændringer foretaget via CPR-integrationen kan ses i Log-filer under Hovedmenu.
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6.1.3. Navnebeskyttede elever
Elever, der står som navnebeskyttet i CPR vil blive opdateret i Lectio og automatisk få et visningsnavn, hvori
der vil står <NAVNEBESKYTTET>.

Det er derfor vigtigt efter opdateringen at tjekke de navnebeskyttede elever.
De navnebeskyttede elever findes under Stamdata  Elever  ?

Det er kun visningsnavnet, der er blevet tilføjet med <NAVNEBESKYTTET>. Elevens korrekte navn vil stadig
fremgå under stamdata.
Hvis elever, der er navnebeskyttede i CPR ikke vil stå som navnebeskyttet i Lectio, så løses det problem ved
f.eks. at angive et punktum i visningsnavnet. Det gør at CPR-opdateringen ikke overskriver visningsnavnet,
når kørslen hver aften kører.
Visningsnavnet bliver brugt overalt i Lectio bortset fra på beviset, hvor det korrekte navn vil fremgå.
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7. Gymstat indberetning
Man tilgår Gymstat indberetningen via Stamdata  Gymstat-/Elevdatabase-indberetning.
Her er der mulighed for at genere en ny indberetningsfil:
 Vælg institutions nummer
 Klik Dan ny Gym indberetning

Efter at Lectio har arbejdet færdigt, kommer der en meddelelse frem, der fortæller at genereringen er
færdig. Advarsler vil kunne ses I bunden af siden under Advarsler.

Herefter vil den nye indberetningsfil fremgå i øen Indberetningsfiler.
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Genereret angiver, hvornår indberetningen er genereret
Indberettet angiver, hvornår filen eventuelt er blevet indberettet
Status angiver om filen er indberettet eller ej

Man kan hente indberetningen ved at klikke på ikonerne under Hent. Her kan man hente
indberetningen i henholdsvis Excel og XML format. Hent indberetning (Excel) eller Hent
indberetning (XML)
For at sende filen klik Upload til UVM
For at slette indberetning klik Slet indberetning
For at se eventuelle advarsler klik Vis advarsler

Inden indberetningsfilen sendes til UVM er det en god idé at tjekke filen for fejl og advarsler.

Hvis der skal laves nogle justeringer, så gøres dette på vanlig vis.
Når indberetningen er klar og man har set den igennem for fejl og advarsler, kan den sendes afsted.

7.1.1. Gym fraværsindberetning
Mellem d. 2 og d. 7 I hver måned, skal en Gym fraværsindberetning foretages. Denne indberetning
indeholder den foregående måneds fraværsdata samt ændringer af de seneste tre måneders data.
Der indberettes fraværsoplysninger for elever på stx, hhx, htx, hf, 2-årigt stx og hf-enkeltfag.
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Foruden indberetningsoplysninger som institutionsnummer, version mm. vil følgende oplysninger indgå i
indberetningen:
Elevoplysninger:









Cpr.nr.
Uddannelsesinstitution
Uddannelse
Startdato
Slutdato
Fravær:
Dato
Fraværsminutter
Tilbudt undervisning (opgjort i minutter)

Indberetnings fremgangsmåden fungerer på samme vis som skulle du danne en Gym indberetning. Her går
du via Stamdata  Gymstat-/Elevdatabase-indberetning, hvor du så vil have mulighed for at
danne Gym fraværsindberetningen.
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7.1.2. Elevdatabasen
Her indberettes grunddata om elever til STILs datavarehus.
Tilgå Stamdata - Gymstat-/Elevdatabase-indberetning – Elevdatabasen.

Kommunikationen mellem Stils Elevdatabase og Lectio kræver en godkendelse via tilslutning.stil.dk.
Desuden kræver kommunikationen også at du tilføjer STIL Elevdatabase.
For at tilføje STIL Elevdatabase skal du gå via Stamdata - Skoleopsætning - Andre systemer.
Her vil du, hvis du scroller længst ned på siden, kunne tilføje STIL Elevdatabase.

Når du har tilføjet STIL Elevdatabase vil det være muligt at aktivere automatisk indberetning.
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Dette gør du ved at sætte flueben I boksen ud for Automatisk under Skoleopsætning – STIL
Elevdatabase. Hvis du under Indberetninger – Elevdatabasen markerer Automatisk vil
boksen under Skoleopsætning – STIL Elevdatabase desuden også blive tjekket af.

8. Indberetning til
Eksamensdatabasen
8.1. Opsætning
Inden skolen kan indberette til eksamensdatabasen, så skal brugernavn og adgangskode først være opsat.
Dettes gøres således:
 Stamdata  Skoleopsætning  Generel  fanebladet Andre systemer
 Indtast det brugernavn og den adgangskode, som I har fået af Eksamensdatabasen

8.2. Generering af indberetning til Eksamensdatabasen
Når man har indtastet brugernavn under skoleopsætning så vil indberetningen automatisk foretages.
Indberetningen tilgås via Stamdata  Eksamensdatabaseindberetning.
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I øen Indberetningsposter ses rækker for beviser og protokollinjer, der har skabt problemer i
forbindelse med indberetningen.
Fejl vedrørende indberetningens indhold kan løses ved at rette i data på vanlig vis.
Hvis man oplever en Dubletfejl betyder det, at der i forvejen i Eksamensdatabasen findes en lignende
protokollinje på samme institution, eller et lignende bevis på samme eller en anden institution.



Dubletfejl for protokollinjer kan løses ved at slette eller rette en af protokollinjerne
Dubletfejl for beviser kan løses ved at tilbagetrække beviset eller ved at få institutionen, der har
udstedt dubletbeviset til at trække det tilbage. Herefter skal beviset genindsendes til
eksamensdatabasen ved at klikke på Genbehandl ud for den pågældende række.
For at finde ud af, hvilket andet bevis fejlen vedrører, kan man kontakte Eksamensdatabasen

NB! Eksamensdatabasen vil betragte en protokollinje, der er brugt på et bevis, som en dublet. Ligeledes vil

databasen ikke skelne mellem evalueringsformerne Samlet vurdering og Mundtlig for Årskarakterer.
Fejl, der ikke løses ved at genbehandle eller rette, kan fjernes ved at angive en note ud for den pågældende
række.
For at få overblik over, hvad der indberettes klikkes Eksporter alt til Excel i øen Handlinger.
Herefter åbnes indberetningen i Excel. For at gennemtvinge indberetningen klikkes Lav kørsel nu.
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9. Indberetning til
Karakterdatabasen


Tilgå Stamdata  Karakterdatabaseindberetning

Karakterdatabaseindberetning er en funktion, der benyttes af skoler, der har EUD 10.klasses elever i Lectio.
Funktionen benyttes til indberetning af 10 klasses-karakterer. Disse karakterer benyttes bl.a. til beregning
af gennemsnit samt til beregning af dansk- og matematik-karakterkrav, når eleverne søger om optagelse på
en ungdomsuddannelse via optagelse.dk.

9.1. Forslag – enkeltkarakterer
På denne fane ses en oversigt over forslag til karakterer der kan/skal indberettes til Karakterdatabasen.

For hver linje ses følgende oplysninger:
 Elev – angiver elevens CPR nummer, samt institutionsnummer og skoleår
 Hold/protokol – angiver hvorvidt den givne karakter er en protokollinje eller en karakter givet på
et hold
 Indberettes som – angiver hvilken type karakter den givne karakter eller protokol indberettes
som
 Karakter – angiver karakteren
 Fejl – angiver evt. fejl ifm. Karakteren som skal rettes inden indberetning er mulig
Listen over karakterer viser som udgangspunkt karakterer givet indenfor et bestemt skoleår. Man har
mulighed for at ændre skoleåret øverst på siden. Herved fremsøges karakterer fra det angivne skoleår. Man
har derudover mulighed for at fjerne flueben i Skjul OK. Herved vises karakterer der er blevet indsendt til
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karakterdatabasen. Desuden har man også mulighed for at sætte flueben i Skjul Fejl. Herved vises kun
de karakterer der kan indberettes. Klik Søg efter angivelse af skoleår/flueben for at opdatere visningen af
karakter-listen.

For at oprette en indberetning med en eller flere karakterer fra denne liste, sættes flueben i den eller de
givne karakterer, hvorefter der klikkes på Opret indberetning(er). Efter klik på Opret
indberetning(er) vil der oprettes en/flere indberetning(er) som kan ses på fanen Indberetninger. Her
fra skal indberetningerne dernæst indsendes via klik på Send.
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9.2. Forslag – beviser
På denne fane ses en oversigt over forslag til beviser som kan/skal indberettes til Karakterdatabasen.

For hver linje ses følgende oplysninger:
 Elev/bevis info – angiver elevens CPR nummer, institutionsnummer, skoleår og gennemsnit på
beviset
 Beviskarakterer – angiver hvilke karakterer det enkelte bevis indeholder
 Info – angiver eventuelle fag som ikke indberettes til Karakterdatabasen
 Fejl – angiver evt. fejl ifm. beviset
Listen over beviser viser som udgangspunkt beviser udstedt efter dags dato – 1 år, men man har mulighed
for selv at angive en dato øverst på siden. Herved fremsøges beviser udstedt efter den angivne dato. Klik
Søg efter angivelse af dato for at opdatere visningen af bevis-listen.

For at oprette en indberetning med et eller flere beviser fra denne liste, sættes flueben i den eller de givne
beviser, hvorefter der klikkes på Opret indberetning(er). Efter klik på Opret indberetning(er) vil der
oprettes en/flere indberetning(er) som kan ses på fanen Indberetninger. Her fra skal indberetningerne
dernæst indsendes via klik på Send.
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9.3. Indberetninger
På denne side kan indberetninger genereret under fanebladene Forslag enkeltkarakterer og Forslag - beviser sendes. Derudover kan man få et overblik over indberetninger
der fejler ved indsendelse til Karakterdatabasen.

Som udgangspunkt er det kun nye og fejlende linjer, som ses af oversigten. Ønsker man at se de linjer der
er indberettet uden fejl, kan man fjerne flueben i Skjul OK. Det er muligt at begrænse visningen kun til
typen beviser, ved at sætte flueben i Vis kun beviser. Ønsker man at begrænse visningen til en bestemt
periode, kan man angive den ønskede periode i feltet Periode. Derudover er det muligt at fremsøge linjer
for en bestemt elev, ved at angive deres CPR nummer i feltet Søgetekst, samt er det muligt at benytte
Søgetekst til at filtrere på et bestemt afdelingsinstitutionsnummer. Klik Søg når de ønskede søgekriterier
er opsat.
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Nye indberetninger, som er genereret under fanebladene Forslag - enkeltkarakterer og Forslag beviser, vil have Status "Klar til indsendelse". Ved klik på knappen Send øverst på siden, indsendes alle
de linjer der har status "Klar til indsendelse". Efterfølgende kan man klikke Hent svar, for at hente svar
tilbage fra Karakterdatabasen, om hvorvidt indberetningerne er gået fejlfrit igennem. Klik på Hent
svar øverst på siden, henter svar for alle de linjer der har status "Sendt, afventer svar". Bemærk, svar fra
Karakterdatabasen hentes ikke automatisk - det hentes først ved klik på Hent svar. Svar kan hentes
umiddelbart efter indberetningen er indsendt.

For hver linje ses følgende oplysninger:
 CPR
 Indberetningsid - indberetningsID
 Genereret – dato for generering af indberetningen
 Indb. Type – indberetningstype, enten "Indsendelse" eller "Tilbagetræk"
 Type – angiver om det er en indberetningslinje for karakter eller bevis
 Status – angiver status for indberetningen, f.eks. "Klar til afsendelse", "Sendt med fejl", "Sendt,
afventer svar", "Indberettet med fejl" eller "Indberettet OK"
 Inst. nr. Angiver afdelingen for den dannede indberetning
 Indberetningsnote – information om det der indberettes. For bevis-linjer er det bevisdato og
bevistype. For karakterer er det dato, karaktertype og karakter
 Sendt – angiver dato for indsendelse af linjen
 Svar – angiver dato for hvornår svaret er hentet
 Handlinger - hvis man ønsker at hente en xml-fil med kommunikationerne for linjen – dvs. det data
der indberettes, samt det svar Karakterdatabasen sender tilbage
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