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R E N AT O  A N G I
VENEZIA

®

M
ens gymnasierne ef-

ter hårdt pres har
fået lov til at skifte
deres gamle offent-

lige it-system ud med et bil-
ligere og mere moderne,
tvinger Undervisningsmini-
steriet fortsat landets er-
hvervsskoler til at bruge
ministeriets eget system,
Easy-A. 

Systemet koster ifølge en
uafhængig rapport, bestilt af
Undervisningsministeriet,
mere end en halv mia. kr. om

året, og det bygger ifølge rap-
porten på forældede teknolo-
gier, som står over for forny-
else. 

Lektor Thomas Stidsen fra
DTU-Management, Dan-
marks Tekniske Universitet,
henviser til konklusionerne i
ministeriets rapport og vur-
derer, at skolerne spilder et
trecifret millionbeløb hvert
år.

»Det er uforståeligt, at er-
hvervsskolernes udgifter er
så høje sammenlignet med
de meget lavere udgifter på
gymnasierne. Det tyder på et
spild på flere hundrede mio.
kr. om året,« siger han.

Easy-A bygger på teknologi

fra 1980’erne. Det er dyrt,
fordi systemet skal drives i
parallelle it-afdelinger på
hver eneste skole, mens gym-
nasiernes system, Lectio, er
webbaseret, og skolerne blot
kan leje sig ind på en portal
for ca. 50.000 kr. om året. De
skal altså ikke selv stå for drif-
ten.

Civil ulydighed
Lectio er ikke kun billigere,
det er også bedre, mener fire
erhvervsskoler, der har valgt
at trodse kravet om at bruge
ministeriets eget system. De
mener, at Easy-A er så dårligt,
at det er en fordel at betale for
endnu et system – alene for at

slippe for ministeriets sy-
stem.

»Easy-A er utrolig tung og
svær at administrere, så nu

forsøger vi at effektivisere
ved at bruge Lectio i stedet,«
fortæller Keld Skovsgård, di-
rektør for Tech College Aal-
borg, der sammen med Er-
hvervsskolerne Aars, Mer-
cantec i Viborg og Roskilde
Tekniske Gymnasium har
valgt civil ulydighed på it-
området.

Skolerne mener ikke, at det
er rimeligt, at de skal fasthol-
des i et dårligt system. 

»Det kan ikke passe, at
man f.eks. ikke kan indberet-
te karakterer elektronisk i
2010. Vi bliver bedt om at op-
fylde Undervisningsministe-
riets ambitiøse it-plan, men
oplever bare gammeldags bu-
reaukrati,« forklarer Kirsten
Holmgaard, direktør for Mer-
cantec.

Handler ulovligt
Erhvervsskolernes ønske om
mere tidssvarende it møder
ingen forståelse i Undervis-
ningsministeriets it-styrelse,
Uni-C. Ifølge datachef Hen-
rik Bang ønsker styrelsen ik-
ke flere it-systemer på marke-
det:

»Erhvervsskolernes ud-
dannelser er meget komplek-
se, og derfor ser vi en fordel i,
at alle skolerne bruger det
samme system,« siger han og
understreger, at de skoler, der
bruger Lectio, overtræder mi-
nisteriets myndighedskrav
og handler ulovligt. 

Han vil indkalde skolerne
til et møde i efteråret.

De fire erhvervsskoler for-
står ikke, hvorfor de skal for-
hindres i at effektivisere.

»Man har så meget fokus
på, hvor vi kan spare penge.
Vi har virkelig svært ved at
forstå, hvorfor man så ikke
vil se, at her er faktisk noget,
der virker. Med Lectio vil vi
kunne lave en mere driftsik-
ker administration og samti-
dig spare tid og ressourcer,
som vi så kan bruge på noget
andet,« forklarer Keld Skovs-

gård, direktør på Tech Colle-
ge Aalborg. 

Og det er netop, hvad ud-
dannelseschef Gert Blok
Husum fra Erhvervsskolerne
Aars oplever.

»Det sparer masser af ar-
bejdstid at have et moderne
it-system. F.eks. tager det et
par dage for mig at lægge ek-
samensplanen i Easy-A. med
Lectio kan jeg gøre det på et
par timer. Samtidig er jeg me-
re sikker på mit arbejde,« for-
tæller han. 

Data ligger online
Når Lectio på bare få år er ble-
vet det primære system på
gymnasierne, skyldes det
ifølge lektor Thomas Stidsen,
Danmarks Tekniske Univer-
sitet, en kombination af den
rigtige teknologi og god ti-
ming. 

»Der er sket et paradigme-
skift, hvor internettet er
kommet ind på it-markedet. I
dag foregår rigtig mange ting
online, og folk har ikke læn-
gere deres ting liggende på én
bestemt computer. Et meget
godt eksempel er Google,
som vi alle sammen har ad-
gang til fra forskellige com-
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SKOLE-IT

Studieadministration

EASY-A
Benyttes på erhvervsskolerne,
som ifølge myndighedskrav
skal benytte Easy-A.

Drives på lokale servere på
hver enkelt skole. Nogle skoler
har op til 25 ansatte it-medar-
bejdere til at stå for driften. 

Kan bl.a. bruges til eksamens-
indberetninger, fagfordeling og
skemalægning. 

Erhvervsskolerne bruger 525
mio. kr. om året på at drive Ea-
sy-A. Heraf er 106 mio. kr. re-
ne it-driftsudgifter, mens 419
mio. kr. bliver brugt på lønnin-
ger til it-medarbejdere.
(2006). 

Easy-A ejes af Undervisnings-
ministeriets it-styrelse Uni-C.

Lectio
Benyttes på 94 pct. af gymna-
sierne, som selv må vælge stu-
dieadministrativt system. 

Er webbaseret. Gymnasierne
lejer sig ind på systemet og
skal ikke selv stå for driften. 

Kan erstatte de studieadmini-
strative funktioner i Easy-A, og
kan desuden bruges til fra-
værsregistrering og beskeder
mellem elever og lærere. 

Lectio har fem moduler, som
kan vælges efter behov. Et
modul koster 10.000 kr. årligt. 

Lectio er udviklet og ejes af
det private firma Macom

» Det sparer mas-
ser af arbejdstid at
have et moderne
it-system. F.eks.
tager det et par
dage for mig at
lægge eksamens-
planen i Easy-A,
med Lectio kan jeg
gøre det på et 
par timer. «
Gert Blok Husum,
uddannelseschef, 
Erhvervsskolerne Aars
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HOVEDPUNKTER
N En rapport slår fast, at 
Undervisningsministeriets it-
system, Easy-A, koster landets
erhvervsskoler over end en
halv mia. kr. om året.

N Fire erhvervsskoler er så
utilfredse, at de har valgt at
trodse ministeriets krav og har
købt et privat system.

Det er problematisk i for-
hold til konkurrencen, at
Undervisningsministeriets
it-styrelse, Uni-C, selv ejer
det it-system, som ministeri-
et tvinger erhvervsskolerne
til at benytte. Det fremgik af
en uvildig rapport, bestilt af
Undervisningsministeriet,
allerede i 2007. Rapporten
slog fast, at Uni-C har en
uheldig dobbeltrolle, som
bør ophøre, men det er end-
nu ikke sket.

Dobbeltrollen giver Uni-C
en monopollignende stil-
ling, og det er formentlig i
strid med både intentioner-
ne om at købe bedst og bil-
ligst samt med sund fornuft,
mener Niels Rytter, tidligere
kontorchef i Konkurrence-
styrelsen og direktør i det
private firma Konkurrence-
rådgivning, der leverer kon-
kurrenceanalyser.

Fair forvaltning er vigtig
»Der foregår i udgangspunk-
tet ikke noget ulovligt, men
man sidder i dette tilfælde
på et monopol, som man
har foræret sig selv via et
myndighedskrav i en in-
struks, og så er det altså vig-
tigt, at man kan finde ud af

at forvalte det fair,« forklarer
Niels Rytter, der sætter
spørgsmålstegn ved fornuf-
ten i at pålægge skolerne at
bruge et bestemt, offentligt
it-systemt:

»Det kan meget vel være,
at det ikke er i strid med reg-
lerne for konkurrence og ud-
bud at påtvinge skolerne Ea-
sy-A. Men det er i strid med
intentionerne bag konkur-
rence- og udbudsreglerne,
nemlig at man skal kunne
købe bedst og billigst ind. På
den måde er det i strid med
god og sund forvaltnings-
skik, og så er det i strid med
sund fornuft. Og det burde
vel også tælle med,« mener
Niels Rytter.

Den uvildige rapport
stemplede også ministeriets
it-system som forældet og
for dyrt, og så anbefalede
den at give skolerne frit valg,
så de selv kunne vælge det it-
system, der bedst passede til
deres behov.

Systematisk chikane
Et af de firmaer, som gerne
vil levere it-systemer til er-
hvervsskolerne, er Macom,
der har udviklet it-systemet
Lectio, som stort set alle
gymnasier i dag benytter.

»Vi kan opfylde alle de
myndighedskrav, det skal
være, hvis bare vi kan få til-
ladelse til at gå i gang med at
levere løsninger til erhvervs-
skolerne,« siger Martin Hol-
bøll, direktør i Macom. 

»Ofte oplever vi, at Under-

visningsminsteriets it-sty-
relse, Uni-C, systematisk
chikanerer os. De har aldrig
villet samarbejde – heller ik-
ke, da vi kom ind på marke-
det for de almene gymna-
sier. De betragter os som en
trussel, for på et frit marked
vil Uni-C efter vores vurde-
ring ikke have en chance. De
har kun deres position på
markedet, fordi de er med til
at fastsætte myndighedskra-
vene,« siger Martin Holbøll.

Fordel med samme system
Hos Uni-C er datachef Hen-
rik Bang uforstående over
for kritikken: 

»Ministeriet har forskelli-
ge opgaver. Vores opgave er
at være myndighed, og så
skal vi stille nogle løsninger
til rådighed for skolerne. I er-
hvervsskolernes tilfælde har
vi vurderet, at der er nogle
fordele ved, at alle skoler
bruger det samme system.
Samtidig vil der være for sto-
re omkostninger forbundet
med at benytte flere syste-
mer på området,« mener
han og henviser til, at staten
også på andre områder stil-
ler krav om, at der benyttes
et bestemt it-system.

I Konkurrencestyrelsen vil
man ikke kommentere den
konkrete sag, men kontor-
chef Martin Windelin op-
lyser, at hvis der er nogen,
som måtte føle, at konkur-
rencen er forvredet, er de
meget velkomne til at klage
til Konkurencestyrelsen.

It-styrelse i dobbeltrolle
N Undervisningsministeriet
ejer selv det it-system, som
de pålægger erhvervsskolerne
at benytte.
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putere. Det er samme tekno-
logi, som gymnasierne bru-
ger med Lectio,« fortæller
han. 

Lectio er med 20 mio.
ugentlige sidehenvisninger
blandt Danmarks 10 mest be-
søgte hjemmesider.


