13. november 2020.
MPS/KCH/RUT
Uddannelse

Referat fra 11. møde i Kontaktudvalget for Uddannelsesstatistik, 13. november 2020 i DST
Deltagere
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Dagsorden

1) Meddelelser og referat fra seneste møde
ved Christian Vittrup, Danmarks Statistik, DST
2) Præsentation af Uddannelsessektionens strategiproces og tilhørende
strategpapir. Strategipapiret er vedhæftet.
ved Christian Vittrup, Danmarks Statistik, DST
3) Bordrunde hvor hver organisation kommer ind på:
Præsentation af deltager/organisation.
Kommentarer til vedhæftede strategipapir.
- ved mødets deltagere.
4) Kort pause
5) Samarbejdet mellem uddannelsesministerierne og DST uddannelse.
- ved Nikolaj Kær Schrøder Larsen, DST
6) DST’s overtagelse af 4 tidligere UFM indsamlinger
- ved Mikkel Jonasson Pedersen, Martin Nørskov & Karen Reschat
Holm
7) Det nye lærer-elevregister
- ved Lone Stahlfest Møller, DST
8) Konstruktion og analyse af klasse ID
- ved Alex Skøtt Nielsen, DST
9) Eventuelt

1. Meddelelser
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2. Præsentation af
Uddannelsessektionens
strategiproces og
tilhørende strategpapir.

3. Bordrunde.

4. Samarbejdet mellem
uddannelsesministerierne
og DST uddannelse.

Nikolaj Larsen (NKL) startede med, at orientere om at samarbejdet med de to
ministerier bygger på en kontrakt med DST. Kontrakten skaber mulighed for
stor og dyb adgang til DST’s data, men er også grundlaget for en stor del af uddannelsessektionens økonomi. Samarbejdet giver derfor mulighed for nye projekter og bedre data, i form af mindre produktionstid samt øget kvalitet af data.
NKL fortæller at åbenheden i samarbejdet er øget, eksempelvis er der mere kommunikation om indberetninger og fejlsøgning. Der har også været afholdt et

3/9

åbenhedsprojekt i forbindelse med, at DST’s kursistregister blev gennemgået og
forbedret. Derfor er ministerierne en vigtig samarbejdspartner i forhold til at øge
datakvaliteten.
NKL har været ansvarlig for samarbejdet, der inkludere opgaver som dataleverancer, administration af brugere, kontraktadministration og statusmøder.
DST uddannelse har dog vurderet, at omfanget opgaverne er blevet for stort til
en person og derfor udvides gruppen. Ministeriegruppen består derfor nu af fire
medarbejdere.
Desuden fortæller NKL, at der er ønsker om en mere klar arbejdsfordeling mellem DST og ministerier.
STILS repræsentant kommenterede, at de synes, det er en god ide at gentænke
samarbejdet, men at de også er glade for det nuværende samarbejde.

5. DST’s overtagelse af 4
tidligere UFM
indsamlinger.
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6. Det nye lærerelevregister
.

7. Konstruktion og analyse
af klasse ID.
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8.

Eventuelt

Bilag 1. Kommentarer fra bordrunde, efter organisation.
Børne og Undervisningsministeriet: Ingen kommentarer
STIL: Starter med at nævne, at de er en stor bruger og samarbejdspartner for
DST uddannelse. De ser spændene perspektiver i at udnytte eksisterende data
bedre og indsamle mere. De vil gerne være med til at forbedre det eksisterede
samarbejde for at øge kvalitet og effektivitet. De nævner især ungdomsuddannelserne.
DST uddannelse: Er enige i at samarbejdet kan udvides.
Danske SOSU skoler: Savner at blive nævnt mere specifikt ift. DST uddannelses
strategi. Stor opfordring til at tilpasse tal internt og eksternt, så de passer på
tværs af statistikker og myndigheder. De efterspørger mulighed for bedre at se
elevstrømme. Hvilke institutioner/uddannelser kommer eleverne fra, og hvor
tager de hen. Mener at Uddannelses og forskningsministeriet har adgang til data
de ikke har, ønsker derfor større adgang til data.
Zoom chat:
Danske Erhvervsskoler og –gymnasier, Danske HF og VUC er enige med Danske
SOSU skoler.
DST uddannelse: Lover at undersøge muligheden for at give interesse organisationerne bedre adgang til data.
Uddannelse og forskningsministeriet: UFM synes strategi papiret er spændende.
UFM er også glad for samarbejde med DST, hvor de dog godt kunne tænke sig
en mere klar arbejdsdeling. Samarbejdet er ved at blive udvidet. UFM ser stort
potentiale i MED.
Århus Universitet: AU synes, det er et fint strategi papir og de er glade for at se
med i, hvad DST planlægger. I forhold til MED er der en række udfordringer,
som har været op at vende i danske universiteter. Det drejer sig blandt andet om:
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1.

At det er svært at tilgå det data, som MED kræver, da data ligger i forskellige systemer.
2. Der er mange systemer, der bliver udskiftet, hvilket gør MED endnu sværere og kræver mere grundig planlægning.
3. Endelig har universiteterne ikke selv adgang til nogle af de data, som
MED kræver, her skal de ’købe’ sig adgang til at se denne data.
Endelig påpeger AU, at DST primært har rettet kontakt til universiteternes ledelse og ikke til dem som foretager indberetningerne.
AU mener, der bør være en nærmere dialog for at finde ud af, hvad der kan lade
sig gøre.
AU er glade for samarbejdet og er glade for at få adgang til den data de har.
DST uddannelse: Der er en dialog med AU allerede, hvor der blandt andet tales
om ressourcer og kortlægning. Forudsætningen for projektet er, at data kan
trækkes direkte fra administrative systemer. Systemleverandører bekræfter at
potentialet er tilstede for at finde en sådan løsning. Datoer i strategipapir er ikke
helt aktuelle, og vil se lidt anderledes ud i praksis.
Danske Universiteter: DU synes strategipapir er opløftende og ambitiøst, men
DU er lidt mere skeptisk, når MED også involvere universiteterne. Udfordringerne ligger bl.a. i nye systemer, som administrationssystemet Kopernikus. Hvis
det kan lade sig gøre, mener DU at det nok skal blive godt.
DU spørger ind til hvad forskerrekruttering handler om.
DST uddannelse: Forskerrekruttering er en eksisterende dataindsamling foretaget af uddannelses og forskningsministeriet, hvor DST blot overtager indsamlingsansvaret.
MaCom: MaCom synes, det er en god idé at gå ned og indsamle uddannelsesoplysninger på lektionsniveau. MaCom mener, der også er potentiale for at udvide
endnu mere: fx hvilke bøger bruges der i forskellige lektioner.
KL: Ingen videre kommentarer.
Vive: Vive er glade for samarbejdet med diverse projekter herunder MED.
Vive synes, det er godt, at strategipapiret klargøre hvad DSTs kerneopgave er,
hvor fokus er på levering af data frem for analyse.
Danske Erhvervsskoler: DE udviser bekymring ift. MED og hvad de administrative systemer tillader. DE vil gerne have bedre forklaringer af, hvorfor der kan
fremkomme forskelligheder i data fra DST og andre kilder såsom UFM.
NET Company: NET forklarer at virksomheden er leverandør for systemer til
STIL og UFM. NET ser stor relevans for data modellering. En bedre strøm af data
kræver, at data modellerne hos de forskellige myndigheder ligner hinanden.
NET vil gerne være med til det arbejde og bidrage med viden.
Dansk Arbejdsgiverforening: DA er glade for strategipapiret, herunder at høj
data kvalitet er prioritet. DA mener der bør være mere fokus på at tal mellem
DST og STIL passer, og at dataen kan tilgås fra samme sted. DA mener desuden,
at DST bør fokusere endnu mere på data kvalitet og dokumentation frem for analysearbejde.
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Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: AE synes strategipapiret er spændende. AE
ser frem til MED data og et større fokus på karaktere også ude på erhvervsuddannelserne. AE spørger ind til, om elevregisteret kan opdateres halvårligt i stedet for helårligt, især givet covid-19 situationen. AE genkender DSTs fokus på
samarbejde med eksterne og er glad for dette fokus. AE er enig med de andre
organisationer i, at der er et uoverensstemmelses problem mellem DST og andre
myndigheders opgørelser.
DST uddannelse: Det kan godt overvejes, at opdatere elevregisteret oftere. Det
kan dog ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, men det er en mulighed et
par år ude i fremtiden. DST bekræfter at karakterer vil blive indsamlet på mikroniveau.
IST: IST ligger mærke til fokus på drift og samarbejde. Roser samarbejdsvillighed og tålmodighed fra DST. IST er glad for den gode kvalitet af data fra DST.
Danske Gymnasier: Godt strategipapir. DG er enig med mange tidligere pointer
– især ift. at kunne følge elevstrømme. MED projektet er meget interessant, især
ift. karaktere. DG påpeger, at de ikke har mulighed for at få forskeradgang til
DST’s data.
DST uddannelse: undre sig over, at de ikke kan få forskeradgang, men lover at
undersøge det nærmere.
EVA: EVA synes, der er gode initiativer i strategipapir. EVA takker for godt samarbejde og god kommunikation. EVA hæfter sig ved MED projektet, og spørger
ind til, om detaljegraden vil variere afhængig af forskellige uddannelsesniveauer.
EVA spørger ind til om karakterer vil blive indsamlet bagudrettet.
DST uddannelse: Bekræfter at nogle karaktere vil blive indhentet bagudrettet –
nævner i denne sammenhæng at speciale- og bachelorkaraktere er et nyt produkt
fra DST.
VUC: VUC efterspørger også adgang til elevstrømme. VUC synes strategipapiret
er spændende. VUC påpeger, at der kan være forskelle i uddannelsesstrukturen
mellem forskellige uddannelsesinstitutioner (nævner gymnasier og VUC), som
kan gøre det svært at sammenligne data.
DXC Technologies: ingen kommentarer.
Rektor kollegiet for kunstneriske uddannelser: RKU er tilfreds med strategipapiret. RKU er glade for det gode samarbejde med ministerier, men synes det er
vigtigt, at resultaterne fra samarbejdet fremhæves. RKU efterspørger en klargørelse af mål ift. brugerflade. RKU mener, det er vigtigt, at der er nem adgang til
data. RKU synes selv de har god adgang, så de selv kan lave analyser, men mener
denne adgang bør være tilgængelig for flere. Mener det er vigtigt at være brugerorienteret.
CEPOS: CEPOS er glad for strategipapir, det ser ambitiøst ud. Har især fokus på
karaktere og spørger ind til hvordan målene i strategipapiret er prioriteret.
Danske professionshøjskoler: DP spørger til, om der er startet en dialog med andre institutioner end universiteter, i forhold til de videregående uddannelsers
deltagelse i MED. Spørger ind til indsamling af karaktere. Vil der være mulighed
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for at se andre oplysninger om det enkelte fag (fx antal kvinder, der har franskundervisning).
DST uddannelse: Der er ikke taget kontakt til andre institutioner af to årsager.
1. Kontakten til universiteterne startede ikke hos DST men hos DRDS, som
finansierer projektet.
2. De videregående uddannelsers deltagelse i MED projektet er stadig i en
indledende, undersøgende fase. Der er ikke indgået aftaler om noget
endnu.
Alle relevante parter vil dog blive inddraget i projektet.
I forhold til indholdet af MED og karakter indsamling er DST åben overfor alle
typer af oplysninger.
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