Nyt om beviser
Sommertermin 2021

Dette nyhedsbrev giver dig en opdatering på de beviser og tjekjobs, du kan benytte i den kommende
eksamenstermin.

EUD
Grundforløbsbeviser
Skabelonerne til dannelse af grundforløbsbeviser ligger klar. Der vil på grundforløbsbeviser være
dobbeltkvalifikationer, hvor dette er beskrevet i de pågældende uddannelsesbekendtgørelser.

Skolebeviser
Skolebeviser dannet pr. 1. maj 2021 og fremefter skal sendes til Eksamensdatabasen. Vi opfordrer
derfor til, at skolebeviser fra 1. maj 2021 kun dannes via jobbet U181 og ikke via U180 i UDDATA+.
Herudover er det vigtigt, at du er opmærksom på, at regelgrundlaget på eleven under elevens
stamdata er korrekt.
Det regelgrundlag, der er sat på eleven, er sammen med elevens uddannelse, version og speciale
afgørende for, hvilke fag der medtages på skolebeviset.
Det er udelukkende fag udmeldt i STIL’s Uddannelsesmodel på elevens regelgrundlag, uddannelse,
version, speciale samt elevtype, der kan modtages i Eksamensdatabasen.
Pr. 1. maj er det ligeledes vedtaget, at det er det digitale bevis, der er gældende. Det betyder, at du
skal være opmærksom på, om beviset er korrekt overført til Eksamensdatabasen.
Skolebeviser genereret fra 1. maj 2021 vil først blive overført til Eksamensdatabasen, når STIL’s
integration til Eksamensdatabasen er klar.

Følgende job/beviser vil ikke være tilgængelige denne sommertermin:
•
•
•
•
•
•

U210 Dokumentation for gennemførte fag
U402 Færdige enkeltfagsbeviser
U209 Attestation for skoleaktiviteter (optag til videregående uddannelse)
U206 Valgfagsbevis
U269 Dokumentation for bestået optagelsesprøve – bed om at få tilsendt et word-dokument
U127 Skolebevis til individuel EUD.

Vi foreslår, at du midlertidigt erstatter ovenstående U-jobs med en karaktermeddelelse.
Følgende nye beviser oprettes efterår 2021:
•

Optagelsesbevis til EUD

•

Dokumentation for Grundforløb Plus.

GYM og EUX
Vi har lagt nyt tjekjob ud til brug på skolerne. Tjekjobbet er tænkt som en hjælp til at finde
eventuelle fejl, før selve bevisbestillingerne skal ske. Vi opfordrer derfor til, at det nye tjekjob køres
på uddannelserne HHX, HTX og EUX.
I tjekjobbet undersøges, om den enkelte elev har de fag, der skal til for at bestå uddannelsen.
Der tjekkes i jobbet, at nyeste karakter i et fag ikke er en GST-karakter, at eleven har det påkrævede
antal A-fag m.m.
Du kan køre tjekjobbet, så snart en EUX-elev er holdplaceret med alle fag, og så snart en HTX- eller
en HHX-elev er holdplaceret med alle fag for alle 3 år. Du bør køre jobbet nu på de elever, der skal
have bevis i sommerterminen 2021.
Se vejledning her.

Beregning af gennemsnit
Vi har oprettet et nyt modul til ’Beregning af gennemsnit’ på hhv. HHX, HTX og EUX. I jobbet tjekkes
bl.a., om en elev kan bestå uddannelsen med karakteren 3 i de manglende eksamener. Jobbet kan
køres, når alle afsluttende standpunktskarakterer er afgivet, og eksamensudtrækningen er på plads.
Tjekjobbet bør være kørt inden da.
’Beregning af gennemsnit’ kan ikke benyttes af elever. Jobbet vil være tilgængeligt umiddelbart
inden sommerterminen 2021.

Supplerende overbygningsbevis
Vi har oprettet nyt ’Bevis for overbygning til eux 1. del (merkantil eux)’. Beviset bestilles via U110.
Jobbet lægges op snarest.

Bevis for afsluttet niveau i fag
Vi har oprettet et nyt ’Bevis for afsluttet niveau i fag’ til de gymnasiale uddannelser 3010 og 3310.
Beviset bestilles via U115.
Jobbet lægges op snarest.

AMU
På AMU-området kan du nu også danne beviser til multiplan. En af betingelserne for bevis er, at der
på den enkelte kursist er tilknyttet materialevalg. Se nærmere beskrivelse herom i vejledningen til
AMU-beviser.
Se vejledning her.

Enkeltfagsbeviser på AMU-området vil være tilgængelige efteråret 2021. Indtil da kan du skrive
beviserne i Word.

