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1. HOLD I ESAS 

Hold er en måde at gruppere studerende for en uddannelse i en given periode. Grupperingerne af studerende kan 

efterfølgende udtrækkes og anvendes til videre brug i tredjepartssystemer, blandt andet skemalægning. Der kan 

derfor ikke foretages yderligere studieadministration på selve holdet i esas. Der findes forskellige typer hold i esas, 

alle med hver deres egenskaber. Holdtyperne er:  

- Stamhold 

- Skabelonhold 

- Semesterhold 

- Undervisningshold 

1.1 HOLD I ESAS VERSION 1.5 

Komplet holdfunktionalitet er beskrevet i denne vejledning. Nedenfor er overblik over de vigtigste ændringer i ver-

sion 1.5, som desuden uddybes i de enkelte afsnit. 

Holdtype Ændring / ny funktionalitet 

Generelt 

Holdformular og regler: 
- Holdtype låses efter oprettelse 
- Omplacering af sektioner og undergitre. Kun relevante undergitre vises 
- Studieinaktiv status på studieforløb med angivelse af start og slutdato. 
- Antal på hold er retvisende. Tæller både aktive og studieinaktive studieforløb 

Stamhold 
- Min. Og maks. Fordeling udfases. Erstattes af ”Jævn fordeling”. 
- Kun studieforløb kan tilknyttes 

Skabelonhold - Kun studieforløb kan tilknyttes 

Semesterhold 

- Arbejdsproces ”opret – opdater semesterhold, beholder tilknytning til semesterhold for studieforløb, 
når underliggende GUE´r er gennemført på semester 
- Kun studieforløb kan tilknyttes 

Undervisningshold 

Fordelingsnøgler på PUE ændres: 
- ”Blank felt” ændres til ”Et hold” 
- ”Manuel fordeling” – Mulighed for at angive antal hold. Stopper automatisk fordeling ved aktivering 
af PUE. 
- Kun GUE kan tilknyttes 

Holdtilknytning 

Ny entitet ”Holdtilknytning” 
- Post oprettes når studieforløb tilknyttes stam-, skabelon- og semesterhold 
- Indeholder ingen historiske data 
- Ingen GUE holdtilknytning 
- Holdtilknytning opdaterer ikke studieforløb felter i sektion ”Hold” på studieforløb 

 

I Version 1.5 kan studieforløbet på en given dato være tilmeldt ét stamhold og ét skabelonhold, mens GUE’er kan 

være tilmeldt flere undervisningshold. I version 1.5 kan man manuelt tilknytte studieforløbet til forskellige stam- og 

skabelonhold i forskellige perioder. Det er dog ikke muligt at registrere på forhånd. Holdtyperne stamhold, skabe-

lonhold, semesterhold og undervisningshold og deres funktion beskrives i de efterfølgende afsnit.  

I denne beskrivelse vil flowcharts illustrere, hvordan holdtyperne automatisk bliver oprettet i esas version 1.5, her-

under, hvordan de forskellige holdtyper håndteres ved studieinaktivitet og ved genberegning af et studieforløb. 

Bemærk: I version 1.5 ikke muligt at anvende holdtilknytning, til at populere 3. partsy-

stemer med studieforløb, da datagrundlag er mangelfuldt. 
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Flowchartene vil vises som en proces, så man tydeligt kan se, i hvilken rækkefølge ting skal ske, hvilke beslutninger 

der skal træffes, og hvilke processer, der skal udføres afhængigt af valget. 

Tegn Forklaring 

 
Tegnet indikerer at processen starter 

 
Tegnet indikerer at processen slutter 

 
Tegnet indikerer at brugeren skal foretage et valg eller at der er afhængigheder til tidligere valg 

 
Tegnet indikerer at brugeren skal foretage en handling 

 
Tegnet indikerer at esas igangsætter en automatik på baggrund af et valg brugeren har truffet 

 
Tegnet indikerer at brugeren skal afvente f.eks. tilknytning af GUE´r på PUE 

 
Tegnet indikerer at brugeren skal afvente et systemjob som kører på bestemt tidspunkt 
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1.1 NAVNGIVNING AF HOLD 

Holdtyperne navngives forskelligt. For et stamhold gælder det, at navnet består af den valgte nomenklatur fra akti-

vitetsudbuddet sammensat med årstallet fra studiestartsdatoen på områdenummeropsætningen. Nomenklaturen 

vælges altså via felter på det tilhørende aktivitetsudbud (”Nomenklatur sommer” og Nomenklatur vinter”), og 

kunne f.eks. være ”FYS E” og ”FYS F” for hhv. sommer- og vinterhalvåret på fysioterapeautuddannelsen. 

Makslængde på holdnavne er 200 tegn. Hvis PUE og skabelonhold tilsammen overskrider 200 tegn, vil automatikken 

ikke genere et nyt undervisningshold. Navnet på et skabelonhold er det samme som stamholdet plus et løbenum-

mer. Når der oprettes et semesterhold på enten et stamhold eller et skabelonhold, navngives semesterholdet ud fra 

navnet på det relaterede hold plus ”Sem”-værdien i feltet semesternummer. Undervisningshold navngives efter 

PUE’ens navn efterfulgt af navnet på skabelonholdet. 

Holdtype Navn Eksempel 

Stamhold {sommer-/vinternomenklatur}{2-cifret årstal for studiestartsperiode} FYSE20 

Skabelonhold {tilhørende stamhold}{løbenummer} FYSE201 

Semesterhold {navnet på tilhørende stam- eller skabelonhold}{-Sem{1,3,3…} FYSE20-Sem1 

Undervisningshold 
Fordeling med skabelonhold: {PUE navn} -  {navn på skabelonhold} 

Tomme undervisningshold: {PUE navn} 
Fag 1 – FYSE201 

Tabel 1 – navngivning af hold i esas 

1.2 SLETNING AF HOLD 

Sletning af hold skal ske manuel. Der findes ikke nogle automatikker i esas der sletter de forskellige holdtyper. Hvis 

et stamhold manuelt slettes, vil der ikke ske noget med dens relaterede hold. Med andre ord skal institutionerne 

manuelt ”rydde op”, hvis et stamholds relaterede hold, også skal slettes. For at slette et hold skal brugeren tilgå hol-

det og trykke på ”Deaktivér” i kontekstmenuen. Derefter skal brugeren bekræfte deaktiveringen ved enten at vælge 

status ”Udgået” eller ”Slettet”. Ved status ”Slettet” vil holdet ikke fremgå på systemvisningen ”Inaktive hold”. Hvis 

holdet derimod har status ”Udgået” vil det fremgå på visningen. Hvis brugeren fortryder sletningen, kan der vælges 

”Aktivér” fra kontekstmenuen, og holdet vil få dens tidligere status tilbage. Uanset hvilken status der vælges, vil hol-

det kun være slettet ”blødt”, og holdet vil altid kunne fremfindes via en avanceret søgning.  

Figur 1 – Visning af dialogen ”Bekræft deaktivering” af et hold. 
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2. HOLDOPSÆTNINGER I ESAS VERSION 1.5 

 

 

Tabel 2 – Holdopsætninger i version 1.5 

 

  

Holdtype Beskrivelse 

Stamhold 

Stamhold anvendes oftest til at gruppere et optag / en studiestart på et aktivitetsudbud. Stam-

hold kan oprettes på to måder: 

1. Via aktivitetsudbud. Stamhold oprettes automatisk når områdenummeropsætningen opret-

tes, såfremt der er tilknyttet et aktivitetsudbud til områdenummeropsætningen. 

2. Manuelt via hold-entiteten. 

Skabelonhold 

Skabelonhold anvendes til at inddele stamhold i undergrupperinger. 

Skabelonhold kan oprettes på to måder: 

1. Når antal hold udfyldes på aktivitetsudbud og der gemmes, opretter esas det antal skabe-

lonhold som angives relateret til stamholdet. 

2. Manuelt via hold-entiteten. 

Semesterhold 

Semesterhold anvendes til at gruppere studieforløb, som har GUE´r på samme semester. 

Semesterhold kan oprettes på to måder: 

1. Semesterholdene oprettes automatisk på enten stamholdet og/eller et skabelonhold, hvis 

felterne ”Opret semesterhold på stamhold” og/eller ”Opret semesterhold på skabelonhold” er 

tjekket af på aktivitetsudbuddet. Det anbefales, at der kun tjekkes af i ét af felterne. 

2. Manuelt via hold-entiteten. 

Når arbejdsprocessen "Opret/opdater semesterhold" køres på et stamhold eller et skabelon-

hold, oprettes der et semesterhold pr. semester (antal angivet på uddannelsesaktiviteten). Se-

mesterholdet vil have en relation til det stamhold eller skabelonhold, det er oprettet ud fra. 

Undervisningshold 

Undervisningshold anvendes til at gruppere GUE´r på en PUE 

Undervisningshold kan oprettes på to måder: 

1. Automatisk, når der er valgt en værdi i ”Fordelingsnøgle for holddannelse” (f.eks. skabelon-

hold) på PUE. Hvis Antal hold på aktivitetsudbud er udfyldt, dannes ét hold når PUE oprettes. 

2. Manuelt via hold-entiteten. 
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3. HOLDFORMULAR TILPASNINGER I VERSION 1.5 

3.1  Holdformular  

Der er lavet en række opdateringer på holdformular som minimerer risikoen for at lave fejlagtige tilknytninger til 

hold i esas. Sektioner er nu flyttet til toppen af holdformular. 

- Stam-, skabelon- og semesterhold kan udelukkende tilknyttes studieforløb. 

- Undervisningshold kan udelukkende tilknyttes GUE´r 

- Holdtype låses når der gemmes 

- Start- og slutdato er obligatoriske.  

 
Figur 2 - eksempel på sektioner i toppen af holdformular for stamhold, og de felter der er udfyldt ved automatisk oprettelse 

 

Nedenfor illustreres, hvilke felter der udfyldes ved automatisk oprettelse af et stamhold [Stamhold1].  

Felt Beskrivelse 

Navn [1] 
Navn på stamholdet dannes på baggrund af den nomenklatur, der er anvendt 
på aktivitetsudbuddet og årstallet fra startdatoen. 

Holdtype (Obligatorisk) [2] 
Holdtypen udfyldes med den type, holdet skal være. For manuel oprettelse af 
stamhold, skal den studieadministrative medarbejder manuelt vælge ”Stam-
hold”. I version 1.5 låses dette felt, når der gemmes. 

Aktivitetsudbud (Obligatorisk) [3] Aktivitetsudbud som stamholdet oprettes på baggrund af. 

Holdfordeling [4] 
Den fordelingsnøgle der skal benyttes til at danne skabelonhold. Læs mere om 
fordelingsnøglens funktion i Brugervejledningens afsnit 10.3.3 – Holdforde-
ling. 

Start- og slutdato (Obligatorisk) [5] 

For stamhold: 
Udfyldes pba. datoer som er angivet på aktivitetsudbuddet. 

For skabelonhold: 
Udfyldes med datoer fra stamholdet. 

Bemærk: I version 1.5 er ”Holdfordeling” skjult på holdformular for holdtypen under-

visningshold, da holdfordeling på undervisningshold sker fra PUE og ikke fra hold. 
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For semesterhold: 
Semesterhold følger logik for start og slut på stamhold. 
Sommerstart - Ulige semestre: 1. september til 31. januar 
Sommerstart - Lige semestre: 1. februar til 31. august 
Vinterstart - Ulige semestre: 1. februar til 31. august 
Vinterstart - Lige semestre: 1. september til 31. januar 
Hvis stamhold starter i måned 1 til 6, gælder Vinterstart 
Hvis stamhold starter i måned 7 til 12, gælder Sommerstart 
 
Undervisningshold: 
Udfyldes med start- og slutdatoer fra PUE 

 

Status [6] 

Feltet angiver, hvilken status stamholdet har. Når status skiftes fra ”Planlagt” 
til ”Aktiv”, fordeles studieforløb på det, eller de skabelonhold der er oprettet 
på stamholdet.  
Skabelonhold oprettes enten manuelt eller via ”Antal hold” på aktivitetsud-
bud. Findes der ikke skabelonhold på stamholdet, fordeles studieforløb ikke. 

Publicering [7] Hvis holdet skal publiceres, kan det angives i dette felt. 

Tabel 3 – vigtige felter på stamholdsformular 

I version 1.5 er ”Holdfordeling” skjult på holdformular for holdtypen undervisningshold, da holdfordeling på under-

visningshold sker fra PUE og ikke fra hold. Holdformular for undervisningshold viser fortsat PUE og adresse som i 

version 1.4 

3.1.1 UNDERGITTER 

Undergitre for holdtyperne er tilpasset, så der kun vises relevante relaterede undergitre 

Holdtype Undergitre  

Stam-, og skabelonhold Studieforløb, Relaterede hold, Fagpersoner 

Semesterhold Studieforløb, Fagpersoner 

Undervisningshold GUE´r, Fagpersoner 

Tabel 4 – Undergitter, indhold 
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3.1.2 HOLDRELATION OG RELATEREDE HOLD 

I holdformular findes der et felt til holdrelation og et undergitter som viser relaterede hold for det hold, man befin-

der sig på. 

Holdtype Relationer  

Hold / Relation Holdrelation Relaterede hold 

Stamhold Feltet er tomt Relaterede skabelon- og semesterhold 

Skabelonhold Stamhold 

Semesterhold (hvis valgt på aktivitetsudbud) 
Undervisningshold (hvis valgt på PUE-forde-
ling) 

Semesterhold 
Enten stamhold eller skabelonhold, ud fra valg 
på aktivitetsudbud 

Skjult 

Undervisningshold Enten tom eller skabelonhold hvis valgt Skjult 

Tabel 5 – Undergitter, indhold 

I undergitter ”Relaterede hold” vises alle de hold er relateret under det hold som er åbent i holdformularen. 

 

Figur 3 - Oversigt over de hold der relaterer sig til det pågældende hold. I ovenstående eksempel er der på aktivitetsudbuddet angivet ”Antal 

hold = 4”. Ved oprettelsen af stamholdet, er der samtidig oprettet fire tomme skabelonhold. 

3.2 STAMHOLD 

3.2.1 AUTOMATISK OPRETTELSE 

Stamhold oprettes automatisk via områdenummeropsætningen, hvis der er angivet en nomenklatur for sommer 

og/eller vinter på aktivitetsudbuddet, og en studiestart for sommerstudiestart og/eller vinterstudiestart på område-

nummeropsætningen. Det er en forudsætning, at aktivitetsudbuddet har status ”Aktiv”. Når områdenummeropsæt-

ningen gemmes, vil felterne ”Stamhold – sommer” og/eller ”Stamhold – vinter” automatisk udfyldes med et stam-

hold.  
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Figur 4 - Felter der skal udfyldes, for at stamhold kan oprettes automatisk. 

 
Figur 5 - Visualisering af to stamhold [MATF21 og MATE21] efter områdenummeropsætning er oprettet og gemt. esas udfylder desuden 

felterne ”Forventet afslutning – Sommer” og ”Forventet afslutning – Vinter” idet, områdenummeropsætningen oprettes og gemmes. 

3.2.2 STUDIEFORLØB PÅ STAMHOLD 

Når arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb” køres på en ansøgning, findes 

det stamhold på områdenummeropsætningen, der er tættest studiestarten. Den studerendes studieforløb vil blive 

udfyldt med dette stamhold.  

I version 1.5 er der på entiteten ”Studieforløb” tilføjet begrænsning på sektion ”Hold” for at minimere fejlregistre-

ringer. Det er derfor kun muligt at vælge/tilknytte Stamhold til studieforløbet i feltet “Stamhold”. 

En søgning på hold fra feltet Stamhold i sektionen ”Hold” Studieforløb, viser derfor kun hold af typen ”Stamhold”. 

 

Bemærk: I version 1.5 gælder begrænsning for tilknytning til hold, at det kun er 

muligt at tilknytte studieforløb til stam-, skabelon-, og semesterhold, og GUE´r 

til undervisningshold. Reglen gælder også ved indlæsning via f.eks. Excel.  
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3.2.3 EFTEROPTAG/GENBEREGNING AF STAMHOLD 

Når arbejdsprocessen "Genberegn studieforløb" køres på et studieforløb i forbindelse med startmerit, bliver studie-

forløbet opdateret. Hvis der findes et stamhold som passer i forhold til, hvad der er givet startmerit for (fx to seme-

stre), rykkes stamholdet til året før. Hvis der kun er givet merit for et semester, findes det stamhold der er ½ år tidli-

gere. For eksempel: Studieforløbet har start 01-02-2021 og meriteres for tre semestre. Genberegningen finder 

stamholdet på studieforløbets aktivitetsudbud med startdato tættest på 01-09-2019. 

Se ”Bilag A – Hold ved genberegning” for hvordan de forskellige holdtyper håndteres efter genberegning af et stu-

dieforløb. 

 

3.2.4 STAMHOLD EFTER STUDIEINAKTIVITET 

Ved studieinaktivitet skal stamhold håndteres manuelt. Ved at tilføje et nyt stamhold manuelt på studieforløbet 

samt fjerne det tidligere skabelonhold, vil esas automatisk placere studieforløbet på et nyt skabelonhold samt for-

dele GUE’erne på nye undervisningshold på PUE’erne.  

Systemjobbet [AddStudieforløbToSkabelonhold] vil lede efter studieforløb der har en værdi i ”Stamhold”, ikke har en 

værdi i ”Skabelonhold”, stamholdet har status ”Aktiv” og stamholdet har mindst ét aktivt relateret skabelonhold. 

Når studieforløbet er blevet tilknyttet et skabelonhold, vil et andet systemjob, [Updateholdongues], finde alle 

PUE’er med status ”Aktiv”, slutdato efter dagsdato og som har én eller flere ikke beståede GUE’er som ikke har et 

undervisningshold sat. GUE’erne vil herefter blive placeret på nye undervisningshold 

Se  ”Bilag B -   Hold ved studieinaktivitet” for hvordan de forskellige hold håndteres ved studieinaktivitet på et stu-

dieforløb.     

 

 

 

Bemærk: I version 1.5 er der oprettet automatisk bevistjek for læreruddannelsen. Dette felt 

findes derfor på holdformularen for stamhold. Læs mere om dette i esas brugervejledningen 

afsnit 10.3.1 på Confluence 

 

 

https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Brugervejledning+til+esas
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3.3 SKABELONHOLD 

3.3.1 AUTOMATISK OPRETTELSE 

Når der oprettes et stamhold i forbindelse med oprettelse af områdenummeropsætningen, oprettes der samtidig 

også skabelonhold på stamholdet tilsvarende værdien i "Antal hold" på det relaterede aktivitetsudbud. Hvis der fx 

står ”Antal hold = 4”, vil der blive oprettet fire skabelonhold på stamholdet.  

Studieforløbene bliver fordelt ligeligt på skabelonholdene, når status på stamholdet skiftes til ”Aktivt”. Skabelonhold 

vil have et opslag til stamholdet via feltet ”Holdrelation”. 

 

Figur 6 – Feltet ”Antal hold” på aktivitetsudbuddet 
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Figur 7 – Visualisering af hvilke felter der skal udfyldes i forbindelse med automatisk oprettelse af skabelonhold. 

 

 

Bemærk: I version 1.5 er holdfordeling med min. og maks. fordeling udfaset. Det betyder at 

man selv skal supplere med det antal skabelonhold man skal bruge, hvis antallet på aktivitets-

udbuddet ikke matcher behovet. 
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3.3.2 STUDIEFORLØB PÅ SKABELONHOLD 

Når stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv” vil studieforløbene, der er tilknyttet stamholdet, fordeles ud 

på skabelonhold. Et studieforløb vil blive tilkoblet ét skabelonhold. esas fordeler studieforløbene jævnt på skabelon-

holdene. Ved jævnt forstås at der fordeles lige mange studieforløb til hvert skabelonhold.  

Studieforløb på skabelonhold

St
am

ho
ld Afvent 

Studieforløb 
på Stamhold

Verificér at der er 
mindst ét tomt 

skabelonhold på 
stamholdet

Nej
Skift status til 

 Aktiv 
Studieforløbene bliver 

fordelt ud på skabelonhold
Start Slut

 

Figur 8 – Visualisering af hvilke felter der skal udfyldes i forbindelse med automatisk oprettelse af skabelonhold. 

Man har altid mulighed for at omfordele sine studieforløb på skabelonhold. Man kan også oprette ekstra skabelon-

hold manuelt og derfra lade esas fordele jævnt. Hvis man ikke ønsker at esas skal fordele studieforløb på skabelon-

hold, skal man sætte studieforløb på skabelonhold manuelt.  

3.3.3 EFTEROPTAG / GENBEREGNING AF SKABELONHOLD 
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Figur 9 – Visualisering af systemjobbet ”AddStudieforløbToSkabelonhold” 

 

For at håndtere genberegning og efteroptag ved skabelonhold, findes systemjobbet [AddStudieforløbToSkabelon-

hold] som automatisk kører én gang i timen. Ved et efteroptag vil systemjobbet lede efter nye studieforløb, som har 

et stamhold, men endnu ikke et skabelonhold.  

I forhold til genberegning vil et studieforløb få et nyt stamhold og det tidligere skabelonhold vil blive fjernet, når 

arbejdsprocessen ”Genberegn studieforløb” køres. Systemjobbet vil derefter lede efter studieforløb som overholder 

følgende kriterier og fordeler studieforløbet ud på det skabelonhold med færrest studieforløb. Systemjobbet tager 

ikke hensyn til fordelingsnøglen på stamholdet, men fordeler så allerede eksisterende skabelonhold gøres lige store.  

 Studieforløb har en værdi i ”Stamhold” 

 Studieforløbet har ikke en værdi i ”Skabelonhold”  

 Stamholdet har status ”Aktiv” (dvs. der er allerede kørt en fordeling)  

 Stamhold har mindst et aktivt ”Skabelonhold”  
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3.3.4 SKABELONHOLD EFTER STUDIEINAKTIVITET 

Se ”Bilag 11c – Hold ved studieinaktivitet” for hvordan, studieinaktivitet håndteres. Bilaget kan findes på Confluence 

under afsnittet ”Brugerrettet vejledning – esas”.  

Ved studieinaktivitet skal skabelonhold håndteres manuelt. Ved at fjerne det tidligere skabelonhold, og tilføje det 

nye stamhold, vil esas automatisk tilknytte studieforløbet på et nyt skabelonhold relateret det stamhold som er til-

knyttet. (pba. systemjobbet AddStudieforløbToSkabelonhold). 

Når studieforløbet er blevet tilknyttet et skabelonhold, vil et andet systemjob, [Updateholdongues], finde alle 

PUE’er med status ”Aktiv”, slutdato efter dagsdato og som har én eller flere ikke beståede GUE’er, som ikke har et 

undervisningshold sat. Således vil GUE’erne blive placeret på nye undervisningshold.  
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3.4 UNDERVISNINGSHOLD 

3.4.1 AUTOMATISK OPRETTELSE 

Fordelingen kører kun første gang en PUE ændres fra ”Planlagt” til ”Aktiv” for at sikre, at der ikke sker en omforde-

ling af allerede eksisterende GUE’er. Derefter vil systemjobbet [Updateholdongues] finde alle PUE’er med status 

”Aktiv”, slutdato efter dagsdato og som har én eller flere ikke-beståede GUE’er, som ikke har et undervisningshold 

sat.  

I Således vil nye GUE’er på PUE’en blive placeret på undervisningshold. Systemjobbet medtager ikke PUE’er, hvor 

fordelingsnøglen er sat til enten ”Manuel fordeling” eller ”Ingen hold”. 

I nedenstående tabel vises de forskellige fordelingsnøgler, der kan vælges på en PUE: 

Fordelingsnøgle for hold-

dannelse på PUE’en 
Undervisningshold 

Ét hold (NY) Der bliver oprettet ét undervisningshold. GUE’er tilføjes holdet ved aktivering af PUE. Erstatter 

”blank” felt. Holdet oprettes når PUE oprettes, hvis antal hold er udfyldt på Aktivitetsudbud 

Fordeling på hold kører kun første gang en PUE ændres fra status ”Planlagt” til ”Aktiv” for at 

sikre, at der ikke sker en omfordeling af allerede eksisterende GUE’er. Antallet af undervisnings-

hold kan defineres på PUE eller SUE. Selvom antal angives på SUE, oprettes hold først ved aktive-

ring. 

Skabelonhold Der bliver oprettet undervisningshold identisk med skabelonholdene. GUE’er på PUE’en fordeles 

ved aktivering af PUE ud på de undervisningshold, som har samme skabelonhold, som dem selv.  

Samme som SUE Der bliver oprettet et antal undervisningshold, på baggrund af fordelingen på SUE’en. Når det 

nye hold oprettes, videreføres sammensætningen af studerende fra det hold, der relaterer sig til 

SUE’en. Der er afgørende, at ”Samme som SUE” angives under fordelingsfeltet på den SUE, hvis 

PUE skal have dannet hold. Herefter kan brugeren via opslag angive den SUE, vedkommende øn-

sker at videreføre hold fra.  

Fordelingsnøgle Der bliver oprettet et antal undervisningshold med GUE’er på baggrund af, hvad der er angivet i 

fordelingsnøglen på PUE’en.  

Manuel fordeling (NY) Ved ”Manuel fordeling” vises feltet ”Antal hold” på PUE’en. Der bliver oprettet hold svarende til 

værdien i feltet. Der laves ingen fordeling af GUE’er når status på PUE’en ændres til aktiv.  

Automatisk oprettelse af undervisningshold kan ske på følgende måder:  

Når PUE’ens status ændres til ”Aktiv”, dannes undervisningshold på baggrund af den fordelingsnøgle der er valgt i 

feltet ”Fordeling” på PUE’en. Feltet er obligatorisk og er som standard sat til fordelingen ”Ét hold”. Hvis man ikke 

ønsker at esas opretter undervisningshold automatisk, skal man vælge fordelingen ”Ingen hold”. 

Hvis feltet "Antal hold" på aktivitetsudbud er udfyldt, vil esas ved oprettelse af PUE, danne ét hold. 

Hvis der er valgt "Skabelonhold" vil der oprettes undervisningshold tilsvarende de skabelonhold der ligger på GUEr-

nes studieforløb. Bemærk: Hvis en GUE ikke har skabelonhold, vil esas ikke holdsætte GUE på undervisningshold. 

Fordeling af GUE’er på undervisningshold, sker automatisk, når en PUE går fra status ”Planlagt” til status ”Aktiv”. 

Status skal skiftes manuelt af brugeren.  
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Hvis der allerede eksisterer aktive undervisningshold på PUE’en når denne sættes til aktiv, vil hol-

dene blive modregnet i det antal hold som oprettes. Dvs. hvis der eksisterer to aktive undervis-

ningshold på PUE’en, manuel fordeling er valgt og der i ”Antal hold” er skrevet ”5”, så vil esas op-

rette tre nye undervsiningshold, når status på PUE’en ændres til aktiv. 

Ingen hold (NY) Der bliver ikke oprettet nogle hold når status på PUE’en ændres til aktiv. 

Tabel 6 – Visualisering af hvordan der oprettes undervisningshold på PUE’en. 

 

 

Figur 10 – Visualisering af hvordan der oprettes undervisningshold på PUE’en. 

 

3.4.2 EFTEROPTAG/GENBEREGNING AF UNDERVISNINGSHOLD 

Systemjobbet [Updateholdongues], som kører hver aften kl. 20.00, finder alle PUE’er med status "Aktiv", slutdato 

efter dagsdato, og som har en eller flere ikke beståede GUE’er, som ikke har et undervisningshold sat. Hvis fordelin-

gen på PUE’en er sat til ”Skabelonhold”, fordeles GUE’er fra PUE’en ud på de undervisningshold, som har samme 

skabelonhold som dem selv.  

Hvis der ikke findes et undervisningshold med samme skabelonhold, fordeles GUE’erne ud på de undervisningshold 

med færrest GUE’er. esas tager ikke højde for fordelingsnøglen på PUE’en. I stedet forsøger esas at placere 

GUE’erne på undervisningshold med færrest GUE’er. 

Efteroptag/genberegning af undervisningshold

PU
E Er status 

 Aktiv  

Nej

Ja
Systemjob kl. 20.00:

Nye GUE er bliver fordelt 
på undervisningshold

Er PUE ens 
slutdato efter 

dags dato?

Start
Nej

Ja
Findes der 

ikke-beståede 
GUE er?

Nej

Ja

Slut

 

Figur 31 – Visualisering af systemjobbet ”Updateholdongues”. 

3.4.3 OPRETTELSE AF TOMME UNDERVISNINGSHOLD 

For at oprette tomme undervisningshold skal arbejdsprocessen ”Genberegn hold på PUE’er” køres på aktivitetsud-

buddet. esas vil oprette ligeså mange undervisningshold som der er angivet i feltet ”Antal hold” på aktivitetsudbud-

det. Undervisningsholdene vil blive placeret på PUE’er med status ”Planlagt”, som har startdato i fremtiden og har 
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fordelingen ”Skabelonhold”. Hvis PUE’en har en anden fordeling eller ”Ingen fordeling”, vil der ikke oprettes tomme 

undervisningshold.  

Når de tomme undervisningshold oprettes, vil de arve PUE’ens navn. Flere tomme undervisningshold vil derfor 

hedde det samme. Når status på PUE’en sættes til ”Aktiv”, vil de eksisterende tomme undervisningshold befolkes 

med GUE’er. Når fordeling af GUE’er på undervisningshold sker, vil esas ikke slette overskydende tomme undervis-

ningshold. Hvis fordelingen er sat til ”Skabelonhold”, vil de tomme undervisningsholds navne opdateres og arve 

PUE’ens navn efterfulgt af skabelonholdets navn. 

Oprettelse af tomme undervisningshold
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Figur 12 - Visualisering af oprettelsen af tomme undervisningshold. 

3.5 SEMESTERHOLD 

3.5.1 OPRETTELSE 

Semesterholdene oprettes automatisk på enten stamholdet og/eller et skabelonhold, hvis felterne ”Opret seme-

sterhold på stamhold” og/eller ”Opret semesterhold på skabelonhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet. Det an-

befales, at der kun tjekkes af i ét af felterne. esas vil ikke fejle, hvis der tjekkes af i begge felter. Der oprettes et se-

mesterhold pr. semester (antal angivet på uddannelsesaktiviteten), og et semesterhold vil altid have en relation til 

det stamhold eller skabelonhold, det er oprettet ud fra. 

Hvis feltet ”Opret semesterhold på stamhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet, vil studieforløbet blive tilknyttet 

semesterholdene der relaterer sig til et stamold, når ansøgningen bliver til et studieforløb. 

Hvis ”Opret semesterhold på skabelonhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet, vil studieforløbet først blive tilknyt-

tet semesterholdene, når studieforløbet tilkobles et skabelonhold.  

Opret semesterhold på enten stamhold eller skabelonhold

A
kt

iv
ite

ts
ud

bu
d

de
t

O
m

rå
d

en
um

m
er

op
sæ

t-
ni

ng
en

Start
Angiv nomenklatur for 
 Sommer  og/eller 

 Vinter 

Angiv studiestart for 
 Sommer  og/eller  Vinter 

Der bliver oprettet ét eller to 
stamhold, skabelonhold og 

semesterhold, når der gemmes

Angiv  Antal hold     
Sæt flueben i  Opret 

semesterhold på stamhold/
skabelonhold 

Slut

 

Figur 13 – Visualisering af påkrævede felter, for at der kan oprettes semesterhold på enten et stam- eller skabelonhold. 
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Hvis felterne ”Opret semesterhold på stamhold” eller ”Opret semesterhold på skabelonhold” på aktivitetsudbuddet 

tjekkes af efter oprettelse af et stamhold eller et skabelonhold, oprettes der ikke semesterhold. Semesterholdene 

kan dog manuelt oprettes ved at køre arbejdsprocessen ”Opret/Opdatér semesterhold” på enten stamholdet eller 

skabelonholdet.  

Hvis semesterholdene allerede er oprettet og arbejdsprocessen køres på enten stamholdet eller skabelonholdet, 

opdateres semesterholdene. Arbejdsproccen tilføjer nye studieforløb til semesterholdene og fjerner samtidig stu-

dieforløb, som ikke længere har et relateret stamhold eller skabelonhold til semesterholdene.  

Opret semesterhold på enten et stamhold eller et skabelonhold (via arbejdsproces)

St
am

h
o

ld
Sk

ab
el

o
n

h
o

ld

Kør arbejdsproces 

 Opret/opdatér 

semesterhold 

Kør arbejdsproces 

 Opret/opdatér 

semesterhold 

Der bliver oprettet 

semesterhold på 

stamholdet

Der bliver oprettet 

semesterhold på 

skabelonholdet

Start

Start Slut

Slut

 
Figur 14 – Visualisering af hvordan der via arbejdsprocessen ”Opret/opdatér semesterhold” oprettes semesterhold på enten et stamhold eller 

skabelonhold. 

 

3.5.2 EFTEROPTAG/GENBEREGNING AF SEMESTERHOLD 

For hvert semesterhold, findes de studieforløb som har en eller flere ikke-beståede GUE’er eller ingen tilmeldte 

GUE’er. Studieforløbene vil blive tilføjet til semesterholdet. Hvis der ikke er nogle studieforløb tilknyttet et 

semester, vil der stadig blive oprettet semesterhold, bare tomme.  Når arbejdsprocessen køres, vil studieforløb med 

betået GUE’er, fortsat have tilknytning til semesterholdet og den studerende vil derfor stadig have en relation til 

tidligere semestre.   

Hvis semesterholdet er oprettet, og arbejdsprocessen ”Opret/opdater semesterhold” køres igen, opdateres 

semesterholdene. Studieforløb, som ikke er tilføjet semesterholdet jævnfør ovenstående kriterier, tilføjes 

semesterholdet ved opdateringen, og studieforløb som ikke længere er tilmeldt et stamhold eller et skabelonhold, 

vil blive fjernet fra semesterholdet.  

 

 

 

  

Bemærk: Tilføjelse af stamhold på et studieforløb fjerner ikke længere fo-

regående relationer mellem studieforløb og semesterhold. 
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4. HOLDTILKNYTNING VERSION 1.5 (”BETA”) 

Holdtilknytning er en selvstændig entitet, som gør det muligt, at se holdtilknytninger som dannes når studieforløb 

sættes på hold efter 12. maj. Dvs. at der findes ingen holdtilknytninger på alle aktuelle og historiske studieforløbs 

hold. Der arbejdes på at finde løsning til at kørt et script til at opdatere holdtilknytning. (Afventer beslutning)  

Når et studieforløb bliver tilknyttet et hold, oprettes der en holdtilknytningspost. Holdtilknytningen vil blive ud-

fyldt med informationer fra holdet (startdato, slutdato) samt et opslag til holdet. 

Et studieforløb kan fortsat kun være tilknyttet ét stamhold eller skabelonhold på samme tid. Et studieforløb kan 

være tilknyttet flere semesterhold på samme tid, hvis semesternummer er forskellig. 

4.1 OPRETTELSE AF HOLDTILKNYTNING 

Holdtilknytning vil kun blive oprettet for ny påsætning af stamhold, skabelonhold og semesterhold. 

Holdtype Hvordan dannes holdtilknytning? 

Stamhold Når fordeling af studieforløb sker til stamhold 

Eller 

Ved at registrere eller masseredigere feltet ”stamhold” på studieforløb 

Skabelonhold Når fordeling af studieforløb sker til stamhold 

Eller 

Ved at registrere eller masseredigere feltet ”stamhold” på studieforløb 

Semesterhold Der dannes kun holdtilknytning, når studieforløb sættes på semesterhold ved at trykke på +tegn 

under holdformular 

Eller 

Ved oprettelse af nye semesterhold og tilknytning til disse 

OBS: Arbejdsproces ”Opret / opdater semesterhold” danner ikke holdtilknytning 

Undervisningshold Der kan ikke dannes holdtilknytning for GUE på undervisningshold i vers. 1.5 

Tabel 7 – Holdtyper og holdtilknytning 

 

Er studieforløbet allerede tilknyttet et hold af samme type, i en del af perioden hvor det nye hold ligger, vil hold-

tilknytningen blive oprettet til at have start- og slutdato i resten af perioden for det nye hold. 

Eksempel: Et studieforløb har tilknytning til et stamhold (Stamhold 1) med startdato 1/1/21 og slutdato 31/12/23. 

Studieforløbet får en studieinaktiv periode og holdtilknytningens slutdato ændres til 31/12/22. 

Bemærk: En ændring på datoer på en aktiv holdtilknytning vil ikke opdatere felterne 

”Stamhold” eller ”Skabelonhold” i sektionen ”Hold” på Studieforløb 
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4.3 IBRUGTAGNING AF HOLD EFTER RELEASE 1.5 

Efter idriftsættelsen for version 1.5 vil der blive oprettet holdtilknytninger til alle nye studieforløb på stam-, skabe-

lon-, og semesterhold.  

Det anbefales af UFS, ikke at bruge holdtilknytninger til andet end opslag, på nuværende tidspunkt, da der stadig 

arbejdes på løsninger som skal gøre funktionalitet brugbar. F.eks. at kunne håndtere planlægning af fremtidig på-

sætning på hold. F.eks. ifm. orlov. 

Nedenfor vises flowchart for, hvilke entiteter der skal sættes op i esas for at sikre automatisk holdoprettelser, når et 

stamhold allerede er oprettet. 

Se bilag ”Bilag C – Hold når områdenummeropsætningen er oprettet” for hvordan hold skal håndteres efter idrift-

sættelsen af esas version 1.5, hvis områdenummeropsætningen og stamhold i forvejen er oprettet. 

Se bilag ”Bilag D – Hold når områdenummeropsætningen ikke er oprettet”, hvis områdenummeropsætningen ikke 

er oprettet og med andre ord for fremtidig håndtering af hold. 

 

 

 

 

Studieforløbet tilføjes et nyt stamhold (stamhold 2) for årgangen under med startdato 1/1/23 og slutdato 

31/12/24. Der vil i den forbindelse blive oprettet en ny holdtilknytning med startdato 1/1/23 og slutdato 

31/12/24 for at afspejle tilknytningen mellem studieforløbet og Stamhold 2. 

Hvis start- og/eller slutdato for et hold bliver ændret, vil aktive holdtilknytninger på det pågældende hold automa-

tisk blive opdateret, så start- og slutdatoer stemmer overens med dem på holdet. 

4.2 ÆNDRING AF HOLDTILKNYTNING 

Det er muligt at ændre start- og/eller slutdato på en holdtilknytning manuelt. Dog kan disse datoer ikke ligge 

udenfor start- og slutdato på det relaterede hold. Dvs. at holdtilknytningens startdato ikke kan ligge tidligere end 

startdatoen for holdet. På samme måde kan holdtilknytningens slutdato ikke ligge senere end slutdatoen for hol-

det. Hvis dette er tilfældet, vil der blive vist en fejlbesked og ændringen vil ikke blive gennemført. 

Der kan ikke oprettes eller ændres en holdtilknytning som overlapper start- og slutdato for en eller flere eksiste-

rende holdtilknytninger på studieforløbet som har samme holdtype. I disse tilfælde vil der blive genereret en fejl-

meddelelse. Dette gælder dog ikke for semesterhold. Et studieforløb kan godt have flere aktive tilknytninger i 

samme periode, hvis semesternummer er forskelligt. 

Skal der foretages ændringer til en holdtilknytning, skal man som i tidligere versioner fjerne det aktuelle hold fra 

studieforløbet og erstatte med et nyt. 

Hvis problemer med overlap på datoer: Naviger til den relaterede visning over holdtilknytninger for studieforløbet 

 Deaktiver den pågældende holdtilknytning  Sæt studieforløb på nyt hold  Holdtilknytning oprettes auto-

matisk. Se evt. præsentation på Confluence 

Det er ikke muligt for studieadministrative medarbejdere eller institutionsspecialister at oprette eller slette hold-

tilknytninger manuelt via holdtilknytningsentiteten. Hvis en holdtilknytning deaktiveres i esas vil det medføre at 

studieforløbet bliver fjernet fra det relaterede hold. 

https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Hold+i+esas
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BILAG  
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BILAG A –  HOLD VED GENBEREGNING 
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BILAG B –  HOLD VED STUDIEINAKTIVITET 

Bilag B – Hold ved studieinaktivitet
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BILAG C –  HOLD NÅR OMRÅDENUMMEROPSÆTNINGEN ER OPRETTET 

Bilag C – Hold når områdenummeropsætningen er oprettet
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BILAG D –  HOLD NÅR OMRÅDENUMMEROPSÆTNINGEN IKKE ER OPRETTET 

Bilag D – Hold når områdenummeropsætningen ikke er er oprettet

O
m

rå
d

en
u

m
m

er
o

p
sæ

tn
in

g
A

kt
iv

it
et

ud
b

ud
St

am
h

o
ld

P
U

E

UndervisningsholdSemesterholdSkabelonholdStamhold

Start
Trin 1: Skal der 

automatisk oprettes 
stamhold? 

Udfyld  Studiestart- Sommer  og-/eller 
 Studiestart-Vinter  og gem

Skal der automatisk 
oprettes skabelonhold?

 Angiv  Antal hold  > 0
Ja

Skal der automatisk 
oprettes semesterhold?

 Sæt flueben i  Opret 
semesterhold på stamhold  

eller  Opret semesterhold på 
skabelonhold 

Ja

Angiv  Nomenklatur 
sommer  og/eller 

 Nomenklatur vinter 
Ja

Slut

Nej

Nej

Nej

esas opretter et eller to stamhold på 
områdenummeropsætningen.

esas opretter skabelonhold ud fra antal på 
aktivitetsudbuddet

esas opretter semesterhold ud fra tjekfelter på 
aktivitetsudbuddet

Afvent 
Studieforløb 
på Stamhold

Skal studieforløbene 
fordeles på 

skabelonholdene via en 
fordelignsnøgle?

Angiv værdier i 
fordelingsnøgle

Ja

Verificér at der er 
mindst ét tomt 

skabelonhold på 
stamholdet

Nej

Skift status til 
 Aktiv 

esas tilknytter studieforløbene ét skabelonhold

Er holdfordelingen sat til 
 Skabelonhold ?

esas opretter tomme undervisningshold på PUE er.

Det forudsættes, at PUE en har status  Planlagt , 
fordelingen er sat til  Skabelonhold , og PUE en 

har en slutdato i fremtiden.

Er der GUE er på 
PUE en?

Afvent GUE er 
på PUE en

Nej

Ja

Undervisningshold bliver befolket med 
GUE er 

(Gælder ikke såfremt der er valgt 
 Manuel fordeling  eller  Ingen hold )

Sæt status til 
 Aktiv 

Skal der oprettes tomme 
undervisningshold?

Kør arbejdsproces 
 Genberegn hold på PUEr 

Ja

Angiv  Antal hold  > 0

Sæt feltet fordeling 
til  Skabelonhold  

Nej

Nej

Ja

Er  Antal hold  > 0

Er der flueben i 
 Opret 

semesterhold ?

Ja

Ja

Nej

Nej

 


