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 Notat 
Angående journalisering af ’administrativ information’ samt ’varslinger’ 
 
Det er vigtigt at skelne mellem ’administrativ information’ og ’varslinger’. Løsningen i 
indeværende dokument gælder for begge typer af sager. 
 
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. En sag med studieadministrativ information oprettes 
i sagsgruppe 410, Generelle Studentersager og kan for eksempel kaldes ’Informati-
onsmail om inaktivitet [studie] [semester]’.  
 
Varslinger udspringer af studieadministrationens regeludmøntning - for eksempel 
udmeldelsessager foranlediget af førsteårsprøvekravet, maksimal studietid eller prø-
ver, hvor der er aflagt tre forsøg -  og varsler den studerende om, at hun/han vil blive 
udmeldt efter 14 dage, med mindre der søges dispensation, der i så tilfælde har op-
sættende virkning. En sag med en formel varsling oprettes i sagsgruppe 415, Udmel-
delse og kan for eksempel kaldes ’Varsling 1. årsprøvekrav [studie] [semester]’.  
 
For begge typer gælder det, at hvis der senere initieres en egentlig udmeldelses- eller 
dispensationssag, er det vigtigt, at Aarhus Universitet kan dokumentere, at den stu-
derende har modtaget information eller er blevet varslet, og dokumentet kan kobles 
til sagen som en akt. 
 
Løsninger for masseforsendelse- ’studieadministrativ information’ og ’Varslinger’ 
Der oprettes én udsendelsessag, der indeholder liste med modtagere samt de flettede 
breve. Modtagerne kobles på sagen som parter, hvorefter sagen figurerer på partens 
oversigt over sager med den angivne titel.  
 
Hvis den studerende søger om dispensation på baggrund af en varsling, vil der blive 
oprettet en ny studentersag, og der skal laves en sagshenvisning til udsendelsessagen, 
hvor den oprindelige varsling ligger. 
 
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, sagen ligger i sags-
gruppe 410 og kan genkendes ved, at titlen starter med den studerendes CPR-num-
mer. 


