
Spørgsmål og svar 
WEBINAR OM MODERNISERING AF DATAOMRÅDET SKOLE D.19.AUGUST 2020

# Spørgsmål til SKOLE? Svar
1 Hvornår træder ændringerne træder i kraft/bliver 

tilgængelig på universer?
Release 6.1 er tilgængelig fra ultimo august 2020. 

2 I forhold til elevtal; vil det så betyde at FLIS i fremtiden 
følger STILs opgørelse, og at månedlige opdateringer udgår?

Data i FLIS vil stadigvæk blive opdateret månedligt, men det vil fremgå i 
dokumentationen hvilke kriterier der skal lægges på data for at data kan 
sammenlignes med data fra STIL. 

3 Hvordan hænger tallene sammen med 
Undervisningsministreriet?

Tallene i FLIS bliver standardiseret op i mod STIL, der er en del af 
Undervisningsministeriet. Det burde derfor hænge sammen med tallene fra 
Undervisningsministeriet. 

4 Laver KOMBIT "opskrifter" på de mest almindelige 
forespørgsler?

KOMBIT arbejder på at få lavet standardrapporter på alle områderne i FLIS. Der 
vil blive afholdt et webinar i løbet af efteråret, hvor vi vil gennemgå 
standardrapporter på skoleområdet.

5 Deltager KMD på mødet? Det ved vi ikke, men de skal være velkomne, alle kan i realiteten tilmelde sig 
vores webinarer.

6 Ville det give mening hvis man fik registet hvilket fagsystem 
man har? Fremgår det af data? Mht fagsystem. På alle 
områder

Under skoledokumentationen på eflis.dk kan I se hvilket fagsystem hver enkelt 
kommune anvender. Det er vigtigt at KOMBIT informeres om et eventuelt 
systemskifte. 

7  Bliver elevtallet opgjort pr. den 30. ligesom i STIL? I skolefaggruppen har vi besluttet at opgøre elevtallet i FLIS primo hver måned – 
undtagen for september måned, hvor vi opgør elevtallet d. 5. september.

9 Er det rigtigt forstået, at 'inklusionsgrad' er med i FLIS? Ja, inklusionsgraden er med og definitionen af inklusionsgraden fremgår i 
skoledokumentationen på eflis.dk 

10 Ændres der på opgørelserne i Styringscockpittet og/eller 
Råderumsværktøjet? Råderumsbenchmark

RåderumsBenchmark er baseret på data fra FLIS’ Økonomi-Borger-Aggregeret-
kube samt kommunernes indberetning af regnskab og budget til Danmarks 
Statistik. Der vil derfor ikke være nogle ændringer i denne ifm. moderniseringen. 
KL kommer til at se på, om der vil ske nogle forskelle i opgørelserne i FLIS 
Styringscockpit. Hvis der kommer nogle ændringer, vil det blive kommunikeret 
ud. 

11 Er det blevet muligt at lukke for den månedlige 
datalevenrance fra DST til FLIS når man ved at data ikke er 
valide? eks. ved systemskifte

På skoleområdet modtager vi ikke data fra DST, men direkte fra kommunernes 
fagsystemer, her er det vigtigt at kommunerne melder ind når de skifter system, 
så vi ved hvilket system der er i anvendelse i de forskellige perioder.

12 Vil det betyder at FLIS beholder de lokale økonomisystemer 
fx opus?

På økonomiområdet henter vi data fra kommunernes økonomisystemer, Prisme, 
Opus mv.

13 Får alle automatisk de nye datamarter Ja

14 Tydeliggør KOMBIT det hvis data er diskretioneret på en 
eller andet måde?

Ofte vil vi gå op på en grupperingsniveau så vi ikke skal diskretionere - men ellers 
vi vil tydeliggøre det.

15 Hvor forsinkede er data fra FLIS pt? Der er ikke nogen forsinkelse. Juli måneds data er f.eks. tilgængeligt i august 
datapakken.

16 Hvor ofte foretager KOMBIT en central validering af data? 
Ved hver release? Eller oftere.

En gang årligt. STIL udarbejder årsstatistik - når statistikken er lagt ud, vil vi 
foretage en centralvalidering

17 Det virker som om KMD har skelet mere til STIL end IST har? 
Har KOMBIT en dialog med leverandørerne, når I opdager, 
at deres systemer kører lidt på tværs af andre systemer og 
opgørelser?

Det er en interessant bemærkning. Det kunne vi godt tænke os at have en dialog 
med kommunerne om. 

18 Hvor finder/får jeg snitfladedokumentation? Den finder du på eflis.dk, under teknisk dokumentation, hvor indhold af data er 
beskrevet fra rådata til DM laget.

19 På et tidspunkt blev det overvejet at man kun ville bruge 
indenrigsministriets kontoplan og ikke de lokale systemer 
Prisme, OPUS ell.
Tænkte blot at hvis der bliver færre nøgletal og vi selv skal til 
at lave dem. Så er det bliver svært at undersøge udgifterne 
hvis vi kun kan bruge den gule kontoplan

Dit spørgsmål henvender sig til økonomiområdet og den kommende 
modernisering af heraf. Der vil blive taget udgangspunkt i den autoriserede 
kontoplan. Du skal være velkommen til at skrive til rukl@kl.dk hvis du gerne vil 
have det uddybet.

20 Kommer elevfravær med? Vi er stadig i dialog med KMD og IST om de data der skal understøtte elevfravær. 
Vi forventer stadigvæk, at elevfravær kommer med til Release 6.2.

21 Kommer lærernes arbejdstid også med? Vi har pt. ikke tænkt lærernes arbejdstid ind i området. I personaledata har vi 
oplysninger om lærernes normtid.


