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Modtager(e): SNUK-bånd Notat 

Angående journalisering af administrativ information 

 

Opsummering 

Der er opstået behov for afklaring af, hvordan studieadministrationen kan journali-

sere akter (dokumenter eller mails), der som udgangspunkt ikke er led i en egentlig 

sagsbehandling - i dette dokument kaldet ’administrativ information’.  

 

 

Baggrund 

Ved administrativ information forstås akter, der ikke leder direkte frem til en afgø-

relse, men som alligevel kan være relevante at gemme, hvis det bliver aktuelt i forbin-

delse med et senere sagsforløb. Hvis det bliver aktuelt, kan dokumentet flyttes til den 

faktiske sag.  

 

Administrativ information falder i to primære kategorier. 
1. som led i en masseforsendelse, hvor der sendes det samme brev til flere 

studerende, f.eks. inaktivitetsbreve med tilbud om vejledning 

2. den individuelle administrative information fra (WorkZone)-sagsbehand-

ler til én studerende.  

For begge typer gælder det, at hvis der senere initieres en egentlig udmeldelses- eller 

dispensationssag, kan det være relevant, at Aarhus Universitet kan dokumentere, at 

den studerende har modtaget information, og den administrative information kan 

kobles til som akt til sagen. 

 

Det er vigtigt at skelne mellem deciderede varslinger og ’administrativ information’. 

Varslinger anvendes i forbindelse med deciderede udmeldelsessager og varsler den 

studerende om, at hun/han vil blive udmeldt efter 14 dage, med mindre der søges di-

spensation, der i så tilfælde har opsættende virkning. Varslinger om udmeldelse jour-

naliseres i sagsgruppen Udmeldelse. Det er for eksempel udmeldelsessager foranledi-

get af førsteårsprøvekravet, maksimal studietid eller prøver, hvor der er aflagt tre for-

søg. 

 

Løsningsforslag 

Der er tre forskellige muligheder for, hvordan den administrative information kan 

journaliseres i WorkZone. 

 
1. Der oprettes en sag for hver studerende (som part) med den tilsendte infor-

mation (som dokument) 

2. Informationen journaliseres som et dokument på den sag, som automatisk 
genereres ved integrationen mellem STADS og WorkZone 
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3. Der oprettes én sag, hvorpå listen med modtagere og flettebrevene journalise-
res (modtagerne kan evt. sættes på som parter). 

Disse 3 løsningsforslag har betydning i forhold til arbejdsbyrde, mulighed for gen-

fremsøgning, mulighed for statistisk og for muligheden at fremsøge og slette ud fra 

dataforordningens principper. Nedenstående er et forsøg på at skitsere, hvilke fordele 

og ulemper der er ved de forskellige former for praksis. 

 
 Én sag (3) ”auto-genereret 

sag” (2) 
En sag per ”brev” (1) 

Arbejdsbyrde Minimal Lav Høj 
Mulighed for gen-
fremsøgning 

Afhængig af på-
sætning af part 

Høj Høj 

Statistik +/-  - + 
Kassation + + + 
Overblik + - - 

 

Arbejdsgruppen indstiller nedenstående løsning 

 

Masseforsendelse 

Der oprettes én udsendelsessag (model 3), der indeholder liste med modtagere samt 

de flettede breve. Modtagerne kan kobles på sagen som parter. Som eksempel kunne 

sagen kaldes ’Informationsmail om inaktivitet [studie] [dato]’ og ville figurere på par-

tens oversigt over sager med denne titel. 

 

Individuel administrativ information til én studerende 

Den administrative information journaliseres som dokument på den sag, som auto-

matisk genereres ved integrationen mellem STADS og WorkZone. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tre muligheder er gangbare og overholder 

principperne for journalisering. Det er muligt at genfinde dokumentation på, hvad 

der er foretaget på hver studerende. 

 

Arbejdsgruppen sikrer i samarbejde med HR IT og Uddannelsesjura, at den valgte 

løsning kan implementeres. Derudover udarbejdes fælles principper og processer.  

 


