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Baggrund og formål

KL har fået gennemført en undersøgelse, der belyser udfordringerne i overgangene mellem 
henholdsvis dagtilbud og grundskole og grundskole og ungdomsuddannelse (se [VIVE2018]). I 
forlængelse heraf ønsker KL gennemført en analyse og kortlægning af de digitale overgange mellem 
grundskole og ungdomsuddannelserne. 

● Analysen skal bygge videre på og videre belyse resultaterne fra den gennemførte undersøgelse. 

● Analysen skal kortlægge den eksisterende it-understøttelse på området, og identificere og belyse 
områder, hvor den giver udfordringer for aktørerne i overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse. 

● Som led i analysen skal belyses, hvordan overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for 
de unge kan gøres så sømløs som muligt for så vidt angår den digitale understøttelse, altså 
hvordan man med de digitale muligheder skaber det bedste flow i overgangene. 

● Analysen skal tage udgangspunkt i servicerejserne for hhv. uddannelsesparate og ikke-
uddannelsesparate.

● Analysen skal komme med forslag til, hvad der kan gøres for at overkomme de identificerede 
udfordringer, herunder også hvad der eventuelt kræves politisk. 
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[VIVE2018] : ”Bedre sammenhæng for børn og unge - Videndeling og koordination i overgange mellem dagtilbud, grundskole og 
ungdomsuddannelse”, VIVE 2018,
https://www.kora.dk/media/8370412/11405_bedre-sammenhaeng-for-boern-og-unge.pdf

https://www.kora.dk/media/8370412/11405_bedre-sammenhaeng-for-boern-og-unge.pdf
https://www.kora.dk/media/8370412/11405_bedre-sammenhaeng-for-boern-og-unge.pdf


Proces for analyse og afrapportering
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Analysens metode
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Nuværende 
situation

•Aktiviteter i forbindelse med overgange

•Udfordringer og barrierer

•Behov for digital understøttelse

Målbillede

• Forretningsmæssigt målbillede med nødvendige 
forretningsmæssige egenskaber

• Fremtidige servicerejser understøttet af målbilledet

• Systemteknisk målbillede for den fremtidige it-undersøttelse

Løsnings-
scenarier

• Løsningsscenarier for teknisk implementering

•Anviser forskellige tilgange til transitionen imod målbilledet



8. klasse 9. klasse 10. klasse FGU

Ungdomsuddannelse

Udenfor uddannelse eller beskæftigelse

Tværgående  

Uddannelsesuafhængige forhold 

Overblik over aktiviteter i forbindelse med overgange

Elevplan Forløbsplan

Vejledning

UPV Ansøgning

SPS-administration

Andre indsatser

Optagelse Opstart Elevadministration

SPS-administration

Elevadministration

Opfølgning

Elevadministration

SPS-administration

Ansøgning

Uddannelsesplan

Efterskole

Helhedsorienteret plan

Brobygning



Overgangens udfordringer
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Forældresamtykke til overlevering af 
oplysninger

Elev skal selv viderebringe information 

om særlige behov eller udfordringer

Oplysninger om, hvem der har viden 
om elev og hvorledes disse kontaktes

Udveksling af handleplaner, 
uddannelsesplan og lignende

Digital understøttelse på tværs af 
digitale siloer

Viden om, hvem elevoplysninger skal 
kommunikeres tilGrundskole Ungdomsuddannelse



Kommune

Digitalt elevoverblik

Folkeskole

Lærings-
platform

Elevadm.
system

Styrelsen for It og Læring(STIL) løsninger

Unge-
databasen

Optagelse.dk

Infrastrukturplatform

ug.dkKarakter-
databasen

Ungdoms-
uddannelse

Studieadm.
system

Øvrige 
fagområder

UNI-Login

PPR

UU-vejledning

Fællesoffentlige
løsninger

NemID

Integration Dokument-
deling

Informations-
deling

Elevoverblik Advisering Rollestyret 
adgang

Kommunikation

Adgangsstyring

Elevrelation

UU-system

PPR-system

Privatskole Efterskole

Studie- og 
elevadm. 
system

Studie- og 
elevadm. 
system

Fuldmagt/
samtykke

Målbillede for digitalt elevoverblik



Inspirationsskitse for digitalt elevoverblik 
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Løsningsscenarier for tilvejebringelse af digitalt 
elevoverblik
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Ny fællesoffentlig platform 
realiserer digitalt 

elevoverblik

Aula udvides til at realisere 
digitalt elevoverblik

Markedsløsninger 
realiserer digitalt 

elevoverblik

Fæ
lle

s 
ar

ki
te

kt
u

rk
ra

v

Scenarier for realiseringMålbillede


