Indhentning af uddannelsesmodel
Vidste du der findes 2 versioner af uddannelsesmodellen? Læs mere
nedenfor, og vær sikker på at du henter den rigtige for din skole.

Den minimale (= den gamle uddannelsesmodel)
Indtil marts 2021 har man som VUC skulle hente uddannelsesmodellen via LUDUS. Den model
man kunne hente der, er den som EG kalder ”den minimale model”. Denne skal fremover hentes
via Ludus Web >> Kørsler >> Hent data fra Eksterne Systemer >> Hent Minimal Uddannelsesmodel

HENT MINIMAL UDDANNELSESMODEL

Kørslen kan straksafvikles eller scheduleres, og henter både diverse koder og den minimale
uddannelsesmodel på én gang. Hvis du plejer at hente uddannelsesmodellen I LUDUS, er dette
denne kørsel du skal bruge.

DU MÅ IKKE SÆTTE KØRSLEN NEDENUNDER I GANG!!
Læs mere på næste side

Den fulde (=den nye uddannelsesmodel)
Denne version oprettede STIL i forbindelse med at Erhvervsskolerne skulle ud af EASY. EASY var
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ikke afhængig af uddannelsesmodellen, og den minimale uddannelsesmodel indeholder således
ikke oplysninger til eksempelvis EUD.
STIL moderniserede uddannelsesmodellen og oprettede denne fulde version til erhvervsskolerne.
Denne version (Ludus Web >> Kørsler >> Hent data fra eksterne systemer >> Hent
Uddannelsesmodel (IP-ung) må IKKE under nogen omstændigheder anvendes medmindre du er ét
af nedenstående VUC’er:






HF & VUC Nord
HF & VUC Fyn
VUC Roskilde
VUC Vest

Alle andre VUC skal udelukkende anvende den delvise uddannelsesmodel.
Skiftet fra den delvise til den fulde model tager omkring et døgns nedetid på hele Ludus Suite, og
kræver et 3. partssamarbejde mellem VUC, EG og VUCHosting. Dit VUC vil blive kontaktet direkte,
når skiftet skal planlægges. Alle VUC’er skiftes over i løbet af 2021. Indtil videre er 4 skiftet

Det understreges endnu engang at den fulde model KUN må benyttes af VUC’er
nævnt i dette dokument.
Den delvis model indeholder alle de oplysninger som skal anvendes til at
administrere HF, AVU, FVU og OBU, og den vedligeholdes fortsat af STIL i samme
tempi som den fulde uddannelsesmodel, indtil alle er skiftet over på den fulde.
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