
Nem administration af elever og studerende 
Administrationssystemet EduAdm giver overblik over organisationens elever og 
studerende fra erhvervsuddannelserne og automatiserer en række tunge arbejdsgange.

EduAdm
Nem administration

Med EduAdm er det slut med at lede efter informationer om organisa-
tionens elever og studerende fra erhvervsuddannelserne i et uoversku-
eligt virvar af lister, dokumenter og mapper. 

Administrationssystemet indeholder en række redskaber, der giver 
uddannelsesteamet et samlet overblik over optag, hold og elever, så 
det er let at overskue, hvilke sager der kræver særlig opmærksomhed. 
Der kan trækkes statistikker ud på hold- og individniveau om alt fra 
karaktergennemsnit til lønstatus på få sekunder, og systemet synliggør 
automatisk, hvornår sagsbehandlerne skal hjemtage refusion fra AUB.

Automatiserer arbejdsgange
EduAdm automatiserer samtidig en række tidskrævende, manuelle 
arbejdsgange omkring tildeling af praktiksteder og udløb af prøvetider, 
hvilket frigør ressourcer i uddannelsesteamet.

Løbende påmindelser om sagsgange og oprettelse af et større antal 
dokumenter med et enkelt klik giver den enkelte sagsbehandler tids-
besparelser i hverdagen, og systemet holder hele tiden styr på, hvilke 
dokumenter der er læst af eleverne, printet eller sendt med mail.

Kommunikation med elever
EduAdm er også en uddannelsesportal, der skaber nye muligheder for 
hurtig og nem kommunikation med elever og studerende via e-mail 
eller SMS. Uddannelsesteamet kan både bruge uddannelsesportalen til 
at kommunikere med enkelte elever og til at udsende spørgeskemaer 
og materialer til større grupper på én gang. 

Uddannelsesportalen giver samtidig elever og studerende én samlet 
indgang til organisationen, hvor de ved at logge ind med NemID kan 
underskrive dokumenter online og udskrive dokumenter på et øjeblik. 

Tilpasses organisationen
EduAdm tilpasses organisationens behov og arbejdsgange med afsæt 
i erfaringerne fra andre organisationer. Efter fastlæggelse af en udrul-
ningsplan sammen med organisationen sker implementeringen typisk i 
løbet af 2-4 dage med undervisning og driftsstøtte.

Systemet integrerer til EASY-A og kan integrere til organisationens  
ESDH-system, så uddannelsesteamet ikke længere behøver benytte  
ESD-systemet til elevadministration.



Skanderborg Kommune har taget EduAdm i brug i fagsekretariatet 
for ældre og handicappede, hvor løsningen bruges til at administrerer 
eleverne fra uddannelserne som sosu-hjælper og sosu-assistent.

”Løsningen samler alle stamdata om vores elever og giver et fantastisk 
overblik. Vi sparer en række arbejdsprocesser i hverdagen, fordi vi kan 
styre tildeling af praktiksteder, få overblik over økonomien og kommu-
nikere med eleverne i det samme system,” siger uddannelsesansvarlig 
Jonna Christiansen fra Skanderborg Kommune.

Lettere at søge refusion
Når alle data er samlet i den samme løsning, er det væsentligt lettere 
for medarbejderne at søge de påkrævede refusioner. Det er også blevet 
muligt at lave en række statistikker på individ- og holdniveau, som 
tidligere var besværlige eller umulige at lave.

”Med EduAdm har vi én gang for alle sagt farvel til en arbejdsdag, hvor 
vigtige data skulle findes i bunker af A4-mapper eller gamle mails. 
Det er en stor fordel, at vi kan trække data om eksempelvis et holds 
økonomi ud på få sekunder uden at skulle rode med regneark og pivot-
tabeller,” siger Jonna Christiansen.

Uddannelsesportal til elever
Det er ikke kun forvaltningens medarbejdere, der bruger løsningen i 
Skanderborg. Systemets uddannelsesportal, som eleverne logger sig 
på med NemID, har gjort kommunikationen med eleverne både hurti-
gere og lettere.

”Tidligere skulle vi for eksempel udskrive og sende uddannelsesaftaler 
til alle elever, når de var optaget, men nu kan eleverne selv skrive afta-
lerne ud fra portalen. Vi kan også bruge løsningen til at sende SMS’er 
med reminders til elever,” siger Jonna Christiansen.

Følgende kommuner bruger EduAdm: København, Aarhus, Odense,  
Esbjerg, Randers, Silkeborg, Herning, Skanderborg, Holbæk og Favrskov. 

EduAdm case

Skanderborg får overblik over sosu-elever
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Elevadministrationen var tidligere præget af meget papirarbejde og 
tunge arbejdsgange, men nu er det hele samlet i samme system.

WWW.DITMER.DK/EDUADM

EduAdm

Projektleder / Helle Rasmussen / Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Funktionalitet

Sagbehandling
•  Håndtere flere elever på én gang
•  Oprettelse af uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelse
•  Oprettelse af uddannelsesforløb og skole/praktikophold
•  Automatisk og fleksibel fordeling af praktikpladser
•  Økonomioverblik  
•  Differentieret adgang for forskellige niveauer af brugere
•  Oprettelse af noter til elever
•  Integration med ESDH-systemer,NemID, Easy-A og  
 Single sign-on med AD-login via Microsoft ADFS
•  Påmindelser til sagsbehandlerne om opgaver

Dokumentgenerering
•  Automatisk dokumentgenerering med skabeloner og flettefelter
•  Eksisterende skabeloner i organisationen uploades til systemet

Kommunikation med elever
•  Kommunikation med elev via sms e-mail og formularer
•  Rykkere til elever ved manglende respons
•  Massefremsendelse af materiale

Overblik
•  Overblik over elevhold, elever i et lokalområde, elever i et team,  
 elevers uddannelsesforløb, lønstatus, prøveperiode og  
 korrespondance
•  Dataudtræk til Excel
•  Disponeringsoversigt med udgifter/indtægter pr. år for hold/elev
•  Budgetlægning og forecast over økonomi næste år 

Uddannelsesportal
•  Elever kan underskrive dokumenter online med NemID


