
Chat-spor fra esas fremvisning 11. december 2020 
 

10:08:04  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Er der et værktøj til at se forskellen på en ordinær 

indberetning og en evt. en supplerende indberetning? 

10:15:01  From  krpe : Vil man ikke også kunne se antal revalidender i indberetningsgrundlags 

oplysninger 

10:17:00  From  Christina V. Olesen / IBA : CIR kunne også være fint at kunne se... Altså dem der har 

fået stipendium.. 

10:17:34  From  Anne-Marie Julskov Hansen : IBA det er noteret 

10:17:45  From  Christina V. Olesen / IBA : Tak:-) 

10:19:27  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Mit spørgsmål gik mere på en direkte visning af 

sammenligningen af en ordinær og supplerende indberetning 

10:20:11  From  JESV : kan du uddybe arbejdsprocessen for meritopdatering 

10:20:31  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Tak 

10:21:13  From  JESV : ok 

10:22:26  From  IHAN : Institutioner er det svarende til vores nuværende institutionsnumre - eller er 

det de enkelte uddannelser. Vi har flere uddannelser under samme institutionsnummer 

10:23:21  From  Anne-Marie Julskov Hansen : IHAN: det er svarende til de nuværende 

institutionsnumre 

10:23:53  From  IHAN : Men hvad så når man har flere indberetningsansvarlige pr. 

institutionsnummer. Skal de så aftale når de er klar til at godkende indberetningen ? 

10:24:48  From  Anne-Marie Julskov Hansen : Niels Elm - kan du svare her 

10:24:51  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Du må meget gerne vise et eksempel fra ÅU også, hvis 

der er tid 

10:26:05  From  BEFA : Er det muligt at flytte rundt på rækkefølgen af kolonnerne? 

10:26:14  From  Niels Elm : IHAN, ja det er nødvendigt at koordinere, hvis I er flere der arbejder med 

uddannelser under samme institutionsafdeling. 

10:28:10  From  Marianne : Er der en nem måde at forhindre en indberetning for flere hold, hvis de 

ikke skal udløse stå 

10:30:43  From  JRHE : Vi har ofte kun én godkendt GUE på 10 ECTS i et semester, men vi "henter" STÅ 

for 30 ECTS. Hvordan håndterer vi det ? 

10:31:42  From  ADR : Vi kan ikke høre dig 

10:32:17  From  Inge Nellemann : Der er lyd igennem 



10:32:41  From  ADR : Ja, den var bare meget svag da det ikke var Niels der talte. 

10:32:55  From  Inge Nellemann : OK 

10:34:32  From  BEFA : Kan man på indberetning se, at det er 3. sem., der indberettes UDVST for? For 

det kan man ikke nu. 

10:36:12  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Det er muligt, at OU og ÅU vises ens, men der men der 

nævnes her mange begreber, vi ikke benytter på ÅU, hvorfor det ville være rart at se et 

eksempel på ÅU - ex. hvor vises betalingen på grundlaget? 

10:38:05  From  jkly : Er det muligt, at undgå at oprette et Wise-flow forløb og manuelt indtaste en 

karakter? 

10:38:31  From  Connie Mikkelsen : Hvordan med nedsat STÅ i forbindelse med overflytninger - 

hvordan gør man det? 

10:39:28  From  Monika Parshad (mopa) : Hvordan reduceres STÅ/foretages registrering i tilfælde af 

pædagog praktik internationalisering (udgående), hvor studerende består prøver 

herhjemme? 

10:39:44  From  JRHE : Er der forskel på eksamens-STÅ og semester-STÅ i ESAS 

10:41:17  From  Niels Elm : BEFA, bemærk at semester ikke indberettes for UDVSTU 

10:44:53  From  Monika Parshad (mopa) : Ok 

10:44:53  From  jkly : der må ikke hentes både internationaliseringstilskud og praktik STÅ jf. 

instruksen!! 

10:46:25  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Tak  

10:46:56  From  IHAN : Vil gerne have svar på JKLYs kommentar :) 

10:47:03  From  Niels Elm : JKLY, korrekt. Det afgørende er om udvekslingen foregår via en udenlandsk 

institution eller blot er almindelig praktik foretaget via staminstitutionen  i udlandet 

10:49:08  From  Niels Elm : Der skal i esas sættes 'Ja' til Udvekslingsaftale, for at det kan udløse 

internationaliseringstakst. 

10:49:38  From  Monika Parshad (mopa) : Vil det være muligt for dig at vise 

internationaliseringsbillede igen? 

10:50:04  From  BEFA : Kan man tjekke pr. uddannelse? 

10:51:46  From  Monika Parshad (mopa) : Er det ikke 3 års forældelsesfrist? 

10:52:39  From  jkly : Niels Elm, Tak! 

10:53:01  From  Niels Elm : MOPA, det er 5 år i forhold til STÅ-indberetningerne 

10:53:13  From  Monika Parshad (mopa) : ok 

10:53:39  From  Monika Parshad (mopa) : Ja 

10:54:21  From  Monika Parshad (mopa) : Jeg vil gerne se perioden for internationalisering 



10:57:50  From  krpe : Kan vi se hvordan revalidender registreres - eller høre det ikke med i denne 

gennemgang? 

10:58:06  From  jkly : hvordan med delt praktik i henholdsvis DK og udlandet 

10:58:50  From  jkly : Her tænker jeg specifikt på pædagoguddannelsen 

10:58:59  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Kunne også være interessant at se, hvordan RKV vises i 

en indberetning 

11:03:28  From  Maj-Britt Lund Petersen (mbp) : Vores opgave i forbindelse med at godkende at 

grundlaget for stå-indberetningen er klar - altså sikre os at alle er kommet med, gør vi bare 

det i excel eller er der en procedüre der skal følges? 

11:03:34  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Spændende - det er på ÅU 

11:04:37  From  Anne-Marie Julskov Hansen : Niels Elm - kan du svare Maj-Britt 

11:06:21  From  Niels Elm : Maj-Britt, der er ikke en specifik procedure. I bør, som Niels nu viser, lave 

avancerede udtræk og gennemgå disse for eventuelle fejl. 

11:06:51  From  Maj-Britt Lund Petersen (mbp) : Tak 

11:07:55  From  Niels Elm : Jeg tænker vi senere vil lave nogle vejledninger til brug for dette, samt 

hvilke dele der vil være særligt relevante at tjekke. 

11:08:18  From  Maria Johansen (majo4) : Kan man sætte et filter på, så man kan vælge GUEr fra en 

bestemt uddannelse? 

11:13:21  From  Maria Johansen (majo4) : Kan man undlade slutdato, og så altid anvende den samme 

rapport? 

11:13:59  From  Inge Nellemann : Til majo4: ja det kan man 

11:14:17  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : Hvis en rapport er delt med andre, er 

det så kun opretteren af rapporten der kan redigere i den? 

11:15:28  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : Vil det så slå igennem for alle, hvis en 

har skriverettighed og retter? 

11:15:51  From  Anne-Marie Julskov Hansen : Marianne: Ja det vil slå igennem 

11:16:09  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : OK - vi ser I delingsmulighederne? 

11:16:17  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : *viser 

11:18:11  From  Anette Knudsen : Kommer vi ind omkring indberetning af faktisk optag, hvilket vi også 

skal i foråret - eller hører det til et andet sted? 

11:21:02  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : Ang. indberetning af 

internationaliseringsoplysninger til februar og uddannelsesstationer i marts til DST - bliver 

det godt beskrevet i vejledningen, når nu det ikke gennemgås her? 

11:22:00  From  JBDA : Så du kan ikke nå at vise ÅU indberetningen i dag ? 



11:27:15  From  Marianne_Oestergaard_Rasmussen--MARA-- : Det var udtræk fra SIS portalen 

11:28:42  From  bith : Fakturering af rekvirenter, hvordan kommer det til at foregå og hvornår hører vi 

noget om det 

11:29:21  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : ja 

11:29:28  From  JBDA : ja 

11:31:09  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Det er helt korrekt opfattet 

11:31:18  From  JBDA : nu kom jeg lige lidt sent ind i denne fremvisning men hvordan med 

omstillingsfonden og betalingen af den - hvordan registreres det i ESAS og kan det 

overhovedet registreres i ESAS 

11:31:28  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Hvornår kommer video fra præsentationen både i 

går i dag ud på hjemmesiden, så vi kan dele med vores kollegaer, som ikke kunne deltage? 


