Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
14. januar 2022

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 18.
januar 2022
Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Nye afbrydelseskoder i hændelser fra Ungedatabasen (UDB)
Styrelsen for It og Læring indfører fra den 1. februar 2022 nye afbrydelseskoder i de hændelser,
som kommer fra UDB vedrørende unge med uddannelsespålæg. Kodelisten vedrørende
afbrydelsesårsag i DFDG er derfor opdateret.
Oversigt over afbrydelseskoder (EducationEventCancellationCauseCodeTypeIdentifier). Id 29
er udgået ved en tidligere lejlighed. De nye koder er markeret med grønt.
Id

Navn

1
6
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ukendt / ikke oplyst
Fravær
P.g.a sygdom
Uddannelsen ikke påbegyndt
Ændret uddannelse
Skiftet skole
Skiftet skole og ændret uddannelse
Faglige krav
Andet
Ukendt
Uddannelsesaftale ophævet
Død
Ikke praktikpladssøgende
Gennemført GF2 - fortsætter ej
Ikke bestået afsluttende eksamen

32

Fuldført afsøgningsforløb, fortsætter ej FGU

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Ej mødt / adgangskrav ej opfyldt / ansøgning
trukket
Faglige krav
Private årsager
Ikke bestået prøve/eksamen
Bortvist
Eleven kan ikke kontaktes
Uddannelsesskift
Uddannelse fortsættes på anden institution
Fuldført GF1 eller GF+
Fuldført GF2 eller studiekompetencegivende
forløb - fortsætter ej
Afbrudt udvekslingsstudent
Orlov

Beskrivelse
Årsagen er ikke kendt
Fravær
sygdom
Uddannelsen ikke påbegyndt
Ændret uddannelse
Skiftet skole
Skiftet skole og ændret uddannelse
Faglige krav
Andet
Ukendt
Uddannelsesaftale ophævet
Død
Ikke praktikpladssøgende
Gennemført GF2 - fortsætter ej
Den unge har ikke bestået den afsluttende eksamen
Den unge fortsætter ikke på FGU basisniveau, men har
fuldført afsøgningsforløbet
Ej mødt / adgangskrav ej opfyldt / ansøgning trukket
Faglige krav
Private årsager
Ikke bestået prøve/eksamen
Bortvist
Eleven kan ikke kontaktes
Uddannelsesskift
Uddannelse fortsættes på anden institution
Fuldført GF1 eller GF+
Fuldført GF2 eller studiekompetencegivende forløb fortsætter ej
Afbrudt udvekslingsstudent
Orlov
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Id
113
114
115

Navn
Fuldført
Elev afgået ved døden
Læreforhold ophørt

Beskrivelse
Fuldført
Elev afgået ved døden
Læreforhold ophørt

De eksisterende værdier 1 – 32 vil i en periode blive anvendt overlappende med de nye værdier.
2. CV forblev søgbart efter sletning af profil på Jobnet
Hvis en borger uden krav om CV havde et søgbart CV og slettede sin profil på Jobnet, forblev
CV’et søgbart. Dette er ændret, sådan at CV’et automatisk sættes ikke-søgbart, når jobnetprofil
bliver slettet.
3. CV-status med tom kommentar kunne ikke hentes
Hvis CV-status blev indberettet fra a-kassen eller jobcentret med en tom kommentar, kun akassen/jobcentret ikke efterfølgende kalde/hente CV-status på borgeren. Fejlen er rettet.
4. Manglende CV-statusskift efter gentilmelding
Ved gentilmelding som dagpengemodtager efter afmelding i mere end 90 dage, skal CV-status
automatisk ændres fra ’CV Godkendt’ til ’Klar til godkendelse, såfremt CV’et opfylder krav til
søgbarhed. Tilsvarende gælder ved gentilmelding efter mere end en fuld kalendermåned for
borgere i andre kontaktgrupper. Ved en fejl blev CV-status ikke altid ændret til ’Klar til
godkendelse’. Fejlen er rettet i forhold til borgere, der får lukket kontaktgruppen ved afmelding
eller efterfølgende.
OBS
For borgere i kontaktgruppe 1 (dagpengemodtagere) lukker DFDG borgers kontaktgruppe 7
dage efter afmelding, med mindre afmeldingen skyldes sygdom eller manglende selvbook af
samtale i jobcenter eller a-kasse. På borgere, som er afmeldt på grund af sygdom eller
manglende selvbook af samtale i jobcenter eller a-kasse, fungerer rettelsen kun, hvis
sagsbehandler har lukket kontaktgruppen i de situationer, hvor borger ikke er blevet
sygedagpengemodtager eller gentilmeldt.
For øvrige kontaktgrupper fungerer rettelsen på borgere, hvis sagsbehandler har lukket
kontaktgruppen efter afmeldingen.
5. ’Ingen støttebehov’ fra uddannelsesplanens trin 1 eller 2 dannede ikke besked/brev på trin
3.
Hvis ’Der vurderes ingen støttebehov’ (id 1) blev registreret i uddannelsesplanen på trin 1 eller
2, blev beskeden ved en fejl ikke oversendt til Ungedatabasen (UDB), når frist på trin 3 bliver
publiceret. Tilsvarende blev besked/brev ikke dannet til borgerens beskedbakke på Jobnet.
Fejlen er rettet.
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