København, 26. maj 2016
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Notat

Den fortsatte anvendelse af Lectio
Baggrund
Styrelsen for IT og Læring (STIL) udsendte i 2015 en bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. oktober 2015, og
som retter sig mod leverandørerne. Bekendtgørelsen stiller en række krav til leverandørerne om at sikre
lovligheden i de studieadministrative systemer. Derudover skal en revisor revidere systemet i henhold til
den nye bekendtgørelse. I forbindelse med ikrafttræden fik leverandørerne frist til 1. april 2016 til at få en
ren revisorerklæring. Med bekendtgørelsens bestemmelser var det vores vurdering, at Danske
Erhvervsskoler ikke længere havde en rolle i sagen.

Status maj 2016
Situationen udviklede sig dog anderledes. Da leverandørernes frist for aflevering af en revisorerklæring
udløb 1. april 2016, havde Lectio nemlig ikke søgt om at blive systemgodkendt. Kun et system – Ludus – var
godkendt. Danske Erhvervsskoler og Danske Gymnasier holdt herefter møde med STIL og departementet
om situationen og konsekvenserne af, at Lectio ikke var blevet godkendt. Konklusionen blev, at vi ville
afholde et fælles møde med MaCom. På mødet drøftede de to foreninger og leverandøren situationen. STIL
og departementet deltog i mødet med henblik på at klargøre rammerne for løsninger. Mødet endte uden
resultat, da MaCom ikke ønskede at svare på, om man ville lade Lectio systemgodkende. Man kunne heller
ikke oplyse, om der var sket tilpasninger af systemet med henblik på at systemet kan leve op til de
eksplicitte krav i bekendtgørelsen, fx i forhold til login.
Efter mødet har Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler i fællesskab stillet de samme spørgsmål
skriftligt. Svaret fra MaCom har ikke bidraget til afklaring af spørgsmålene.
De to foreninger skriver herefter til STIL for at få en dispensation til fortsat at anvende Lectio, indtil
skolerne kan skifte til godkendt system. Men det er også et klart ønske, at fristen gør det praktisk muligt at
få flere alternative, godkendte systemer at vælge i mellem.
Den 24. maj svarer STIL, at der gives dispensation til anvendelse af Lectio indtil 1. november 2016, såfremt
man inden 1. juli 2016 indgår en bindende aftale med en leverandør, der udbyder et godkendt system.
http://stil.dk/It-og-administration/Administrative-systemer/Studieadministration/Systemrevision

MaCom’s reaktion
Den 25. maj udsender MaCom nedenstående mail til en af deres kunder:
"Fra: Martin Holbøll <martin@macom.dk>
Sendt: 25. maj 2016 14:57
Til:
Emne: Revision
”Kære alle
Nu har vi fået kontakt til en revisor fra PWC, som er godt inde i revision af
studieadministrative systemer og som har et kendskab til Macom. Vi har tilsagn fra Martin
Holbøll om, at PWC får adgang til alle nødvendige informationer under en revision. Og vi får
et overslag over en pris.
Når det er afdækket, laver vi en tilmeldingsblanket, således at I kan melde jeres skoler til og
derved blive en samlet del af revisionen. Når revisionen er færdig, sikrer vi, at I hver især får
en erklæring på, at Lectio er blevet revideret f.s.v.a. jeres skole.
Når vi har det hele på plads, sørger vi for en tilmeldingsformular til jer.
på vegne af
Momme, Peter og Jens Boe”

Jens Boe fra Nørre G
Peter fra Frederiksborg Gymnasium
Momme fra Kolding
Efterfølgende har Jens Boe Nielsen (Rektor på Nørre G) sendt en mail med nogenlunde samme budskab til
de erhvervsskoler, som MaCom har i kunderegistret.
STIL har bekræftet, at dette er en mulighed, og at en sådan godkendelse formentlig vil kunne overføres til
andre institutioner efterfølgende.

Vurdering af skolernes muligheder
Det er Danske Erhvervsskolers vurdering, at skoler, der i dag bruger Lectio, har følgende muligheder (ikke
prioriteret):
1. Afvente om det lykkes enkelte skoler at få Lectio godkendt, og godkendelsen derefter kan danne
grundlag for en systemgodkendelse.
2. Skifte til Ludus, hvilket kan medføre et dobbelt skift, såfremt der kommer andre godkendte
systemer i forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer, som skolerne
finder mere attraktive.
3. Gå tilbage til Easy i forhold til indberetninger og så anvende en anden platform i forhold til elever
og lærere.

Danske Erhvervsskolers rolle fremadrettet
Danske Erhvervsskoler vil:
 Udsende orientering til direktørkredsen i DE-L og til bestyrelsen i DE-B.
 Snarest rette henvendelse til STIL med henblik på at sikre, at det bliver muligt at skifte tilbage til Easy og
der åbnes for, at Easy også kan håndtere stx og VUC.
 Sikre fortsat tæt parløb med Danske Gymnasier i sagen.
 Drøfte situationen og de videre handlinger med den arbejdsgruppe, der er nedsat blandt
brugerskolerne. Næste møde er 30/5 2016.
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Bilag:
Brev til STIL vedrørende dispensation
Brev fra STIL vedrørende dispensation

