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1 Indledning 

Ifølge Vejledningsloven skal den kommunale ungeindsats (KUI) opsøge og vejlede 

alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller 

en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.  

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 

30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. 

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplys-

ninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrel-

sen for It og Læring (STIL).   

UDB videresender oplysningerne til kommune (den kommunale Ungeindsats KUI 

når den unge er under 25 år og til jobcentre indtil den unge fylder 30 år). Derudover 

anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.  

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplat-

form (IPung).  

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som kommunen kan af-

hente. 

2 Hvem kan hente data? 

Kommuner kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge 
CPR-registret har bopælsadresse i kommunens område. Endvidere kan kommunen 
afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klasseniveau, hvis insti-
tutionen ligger i kommunens område, og det er den kommune, som der senest er 
indberettet uddannelsesaktivitet fra på grundskole- eller 10. klasseniveau. 

 

3 Hvilke data kan hentes? 

Kommunen kan hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb ind-
berettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt 
jobcentres data om jobcenterinitierede aktiviteter og uddannelsespålæg. Endvidere 
gives oplysninger om den unges uddannelsesønsker, jobønsker og kontaktperson 
oplysninger i kommunen. Endelig kan kommunen forespørge på status (hændelser) 
for en specifik ung.  
 
For mere uddybende information om hvad der må hentes af data, så henvises til 
vejledningen til Ungedatabasen under viden.stil.dk samt følgende afsnit.  

 

4 Hvilke oplysninger underrettes der om? 

Kommunen kan afhente (ved cpr-forespørgsel) oplysninger på den unges eventuelle 

kontaktperson i kommunen, jf. anden grænsefladebeskrivelse til Ungedatabasen. 

Endvidere kan unges jobønske og/eller uddannelsesønske være angivet.  

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de for-

løb, som jobcentrene har initieret samt ændringer i den unges indkomst.  
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Uddannelsesforløb: 

• Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb 

på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Bemærk, at der 

er forskellige CØSA-formål for 1. del af erhvervsskolegrundforløbet, og 2. del af 

erhvervsskolegrundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).  

• Afbrud af en uddannelse  

• Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb  

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, underrettes KUI direkte på bag-
grund af indberetninger fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen 
indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses 
som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang 
med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.  

Forløb initieret af jobcentre: 

Et forløb kan være: 

 Erhvervspraktik 

 Uddannelsesrelateret aktivitet 

 Uddannelsespålægsrelaterede aktiviteter 
 
Ungedatabasen modtager indberetninger om erhvervspraktik og uddannelsesrela-
teret aktivitet indtil den unge fylder 25 år. 
 
Der informeres, når Ungedatabasen orienteres om, at den unge får et uddannelses-
pålæg, og når jobcenteret ophører med at vise interesse for den unge i forhold til 
uddannelsespålægget.  
 
Indkomst: 

Kommunen oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad 

angår beskæftigelse, informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuld-

tidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden. 

 

Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse 

eller ej.  

 

Ungedatabasen viderebringer info om indkomst indtil den unge fylder 25 år. 

 

Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at kommunen afhenter 
hændelser dagligt. 

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Unge-
databasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed 
for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen. 

Optagelsesprøve 
Der indberettes resultater fra optagelsesprøver på erhvervsskoler (EUD) og gymna-
siale uddannelser (GYM). Prøverne indberettes som forløb, hvor tilmelding til prøve 
sidestilles med et optag. Prøven består af en faglig prøve samt en samtale. Vurdere 
skolen at den unge har bestået, så resultere det i en hændelse med status gennem-
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ført. Består den unge ikke, så resultere det i en hændelse med status afbrud og en 
afbrudsårsag. Der er afsat 2 CØSA-formål i uddannelsesmodellen til prøver (hhv. 
EUD og GYM). 

5 WS HaendelserTilKommuner 

Denne webservice anvendes af kommunerne ved afhentning af hændelser for en 
eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives hvilken kommune, der hentes 
for.  
Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung.  

Hent Modtager1:1

Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser 
 
Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der øn-
skes retur. Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er 
afsendt. Der kan hentes hændelser, indtil den unge fylder 30 år. Kontaktpersonop-
lysninger i kommunen samt job- og uddannelsesønsker sendes ikke med mindre der 
afgrænses på CPRNr. 
 
Hvis HaendelseNummer er udfyldt uden CPRNr, returneres uafhentede hændelser 
med hændelsesnumre, der er større end det angivne. Der kan hentes hændelser 
indtil den unge fylder 30 år. 

 
Hvis CPRNr er udfyldt uden HaendelsesNummer, returneres alle ikke-annullerede 
hændelser for dette CPR-nummer. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelses-
hændelser, dog kun de hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 
25 år. Den valgte afskærmning ift. under/over 25 år er forankret i vejledningsloven. 
Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges 
job- og uddannelsesønsker. 
 
 
Har den unge gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, så returne-
res kun status information om den unge samt optag- og gennemførelseshændelse 
på første uddannelsesforløb af ovenstående art. Hvilke uddannelser, som er er-
hvervskompetencegivende, fremgår af linket til UDB stamdata på Viden.stil.dk un-
der Uddannelsesmodeller/-kodesæt. Bemærk at selv om KUI’s vejledningsindsats 
bortfalder når den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller videregående 
uddannelse, så kan hændelser hentes af kommunen indtil den unge har en er-
hvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Hvis både CPRNr og HaendelseNummer er udfyldt, returneres alle ikke-annullerede 
hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det 
angivne. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelseshændelser, dog kun de 
hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 25 år.  
Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges 
job- og uddannelsesønsker. 
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Generelt returneres hændelser i orden efter hændelsesnummeret, med laveste 
hændelsesnummer først. 
 
Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, returneres sta-
tusoplysningerne for den unge i elementet HaendelseUng. 
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

HaendelseNummer String Nej  Hvis der spørges på hændel-
sesnummeret, returneres alle 
uafhentede hændelser med et 
større hændelsesnummer end 
den anførte. 
 
Laveste hændelsesnummer 
sendes først. 

CPRNr String (10) Nej Skal 
kunne 
findes i 
CPR-
registe-
ret med 
adresse i 
Danmark  

Her fremsøges hændelser når: 
Adressen for CPR-nummeret 
er beliggende i den kommune, 
den unge har bopæl jf. det 
seneste CPR-udtræk i Ungeda-
tabasen.    
Der fremsøges ikke annullere-
de hændelser. 
 
Kommunen kan udtrække alle 
hændelser på unge i alderen 
fra 15 til og med 24 år. Kom-
munen kan trække status in-
formation og uddannelses-
hændelser (som er indtruffet 
efter den unge fyldte 25 år) 
om de unge i alderen 25-29 år. 
Der henvises til Ungedataba-
sen vejledning under Vi-
den.stil.dk for uddybende in-
formation. 

Modtager XML ele-
ment 

Ja  Modtagerfeltet skal indeholde 
information om det eksterne 
system, der anvender webser-
vicen.  

 

5.1 Modtager 

Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

ModtagerSyste-
mID 

String Ja  En streng, som udpeger det eks-
terne system – dvs. navnet på 
systemet. 

ModtagerSy-
stemTransakti-
onsID 

String Ja  En streng (fx et UUID el .lign.) som 
udpeger hvorfra i det kaldende 
system, de indsendte oplysninger 
stammer. 

 

6 Struktur HentSvar 

HentSvar HaendelserUng1:?

KontakJobOgUddannelsesOnsker

1:?

HaendelseUddannelsesForloeb
1:?

HaendelseBeskaeftigelsesForloeb

1:?

HaendelseSocialYdelse

1:?
UddannlesesInstitutins

Kontakt

1:1

Uddannelse
1:1

Elevkontakt

1:1

Praktisksted
1:1

UddannelseOnsker

JObOnsker

KommuneKontakt

1:1

1:1

1:1

Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser 
 

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der op-
fylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i 
svaret. 
 
Der returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varie-
rende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd’en. 
 
Hvis der spørges på hændelseNummer, og der identificeres mere end 99 
hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt 
returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels 
det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-
nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det 
svar, der modtages. 
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Modtager XML-
element 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

FindesFlereHaen-
delser 

Boolean Ja True = Ja 
der findes 
flere 
hændel-
ser, og der 
bør spør-
ges igen 
for at få 
de reste-
rende. 
False = 
Nej. Alle 
hændelser 
er retur-
neret. 

Markering af om der findes 
flere hændelser end dem, der 
er returneret i det aktuelle 
svar.  
Feltet anvendes, når der er 
forespurgt på ”siden sidst” 
udtræk på hændelser, hvor 
der er identificeret flere end 
99.  
Når man modtager besked 
om, at der findes flere hæn-
delser, er det hensigten, at 
der spørges igen på de reste-
rende hændelser. 

HoejesteHaendel-
seNummer 

String Nej   HoejesteHaendelseNummer 
anvendes ved afhentning af 
hændelser. Feltet angiver det 
højeste hændelsesnummer, 
der er returneret. Hvis der er 
angivet en markering af, at 
der findes flere hændelser, 
kan kaldet gentages med 
denne værdi i Haendelse-
Nummer, hvilket vil give de 
efterfølgende hændelser. 

HaendelserUng XML ele-
ment 

Nej   

 

6.1 HaendelserUng 

HaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er 
registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne. 
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

CPRNr Integer 
(10) 

Ja Skal kunne 
findes i 
CPR-
registeret  

CPR-nummeret på den unge, 
som indberetningen vedrø-
rer.   
 



Grænsefladebeskrivelse Hændelser til Kommunen 

 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

AfsluttetUddannel-
sesNiveau 

Varchar 
(100) 

Nej Undervis-
ningspligt,  
Erhvervs-
kompe-
tencegi-
vende 
uddannel-
se 

Statusfelt, der oplyser hvilket 
højeste uddannelsesniveau 
den unge har afsluttet. 
 

UngHarUddannel-
sespaalaeg 

Boolean Nej True = 
Ung er 
registreret 
med et 
uddannel-
sespålæg i 
Ungeda-
tabasen 
 
False = 
Ung er 
ikke regi-
streret 
med et 
uddannel-
sespålæg 

Oplysning om, hvorvidt job-
centret har markeret, at den 
unge har et uddannelsespå-
læg og, at jobcentret ønsker 
hændelser om den unge.  
 
STAR abonnerer på unges 
hændelser når der er givet et 
uddannelsespålægget, og 
uddannelse samt institution 
er kendt. Markeringen fjer-
nes, når jobcenteret ikke 
længere har brug for hæn-
delser fra Ungedatabasen. 
Jobcentrene opfordres til 
først at lukke abonnementet 
når den unge har gennemført 
eller afbrudt uddannelsen. 

HaendelseUddan-
nelsesForloeb 
 

XML ele-
ment 

Nej   

HaendelseBeskaef-
tigelsesForloeb 
 

XML ele-
ment 

Nej   

HaendelseSocialY-
delse 
 

XML ele-
ment 

Nej   

KontaktJobOgUddan-
nelsesOnsker 

XML ele-
ment 

Nej  Den unges eventuelle kontakt-
person i kommune, samt den 
unges job og/eller uddannel-
sesønske. Udfyldes kun ved CPR 
forespørgsel. 

 

6.1.1 HaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, forberedende, ungdom- 
og videregående uddannelse) 

HaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede 
hændelse. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

DatoOptag DateTime Nej yyyy-mm-
dd 
hh:mm_ss.
sssssss 

Dato for optag i samme for-
løb medsendes, når den fore-
findes. 

HaendelseNummer String Ja  Unik identifikation af indbe-
retningen i UDB. 

ForloebId String Ja Se note 1. En entydig identifikation af 
forløbet, som indberetningen 
(hændelsen) er blevet tilknyt-
tet i UDB.  
Et forløb defineres ved sam-
me kombination af CPR-
nummer, hovedinstitution og 
uddannelseskode.  

InstitutionNummer Integer(6) Ja Skal kunne 
genfindes 
i instituti-
onsregi-
steret 

Afdelingen, hvor undervis-
ningen eller aktiviteten ad-
ministreres. 
UDB anvender værdien fra 
institutionsregisteret. 

HaendelseDato DateTime Ja yyyy-mm-
dd 
hh:mm_ss.
sssssss 

Dato, hvor hændelsen ind-
træffer. Fx startdato på en 
uddannelse ved optagelse, 
datoen for afbrud af uddan-
nelse, gennemførelse eller 
dato for risiko for frafald. 

Status Integer(2) Ja Se note 2  
 

En kode, som beskriver status 
for den unges uddannelses-
forløb (optaget, afbrud og 
gennemført) 

AfbrudsaarsagsKo-
de 

Integer(2) Nej, 
men ja 
ved 
status 
afbrud 

Se note 3 Kode for årsagen til afbrud-
det af forløbet eller aktivite-
ten. 
Feltet skal udfyldes, hvis den 
indberettede status er af-
brud. 

KildeLeverandoer Varchar 
(20) 

Ja  Betegnelse eller kode, der 
identificerer kildeleverandø-
ren. 

ElevTrin Integer (2) Nej Se note 4 Den unges individuelle ni-
veau målt i klassetrin 00-11. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Klassetrin Integer (2) Nej 
 

Se note 4 Angivelse af klassetrin i 
grundskoleforløbet (00-11 
klasse). 
Bemærk, enten Forbereden-
de aktivitetskode eller Klasse-
trin skal være udfyldt. 

Klassetype Integer (2) Nej Se note 5 Normalklasse eller special-
klasse 

Klassenavn String (30) Nej Fx ”Ma-
riehønen” 
eller ”9B” 

Navn på klassen tildelt af in-
stitutionen. 

Annullering Boolean Nej False = nej 
True = ja 

Markering af, at en tidligere 
indberetning med samme 
indhold skal annulleres (fejl-
indberetning). 

ForberedendeAkti-
vitetsKode 
  

String (4) Nej  Kode fra kodesæt til forbere-
dende forløb. 
Bemærk, enten Forbereden-
de aktivitetskode eller Klasse-
trin skal være udfyldt. 
Kodesættet ses på STIL’s 
hjemmeside med reference 
til Ungedatabasen (vi-
den.stil.dk). 

     

Uddannelse XML ele-
ment 

Nej 
(kun 
CØSA-
formål) 

  

Aktivitetsgruppe-
kode 

Integer(4) Nej 
(kun 
SIS) 

UFMs liste 
over koder 
 

Kode for uddannelsesaktivi-
tet, hvor det studieadmini-
strative system SIS anvendes. 
SIS dækker over en lang ræk-
ke korte og mellemlange ud-
dannelser. 

StadsKode Integer(4) Nej 
(kun 
STADS) 

Se note 6  Kode for uddannelsesaktivi-
tet på mellemlange og lange 
videregående uddannelser, 
som anvender det studiead-
ministrative system STADS. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Etatkode Integer 
(10) 

Nej 
(kun 
ved 
etat 
uddan-
nelser) 

Se note 7  Etat kode på 3 karakterer. 
Feltet anvendes til uddannel-
ser indenfor politi og forsvar. 
Der anvendes PKAT koder 

GennemfoertHf Boolean Nej False= nej 
True = ja 

Sættes til ’Sand’, når en ung 
samlet set har opnået et HF 
bevis baseret på enkeltfag.  
Der indberettes med CØSA-
formål 3015. Indberetningen 
sker efter at de relaterede 
enkeltfag er indberettet. Sta-
tus skal indberettes som 
’Gennemført’. 

Registreringstid DateTime Ja yyyy-mm-
dd 
hh:mm_ss.
sssssss 

Tidspunktet for registrerin-
gen af ændringen i kildesy-
stemet. Registreringstiden 
indsættes af UDB, hvis det 
ikke sker hos datakilden. 

FrafaldstruetMar-
kering 

Boolean Nej True = 
Frafalds-
truet 
False = 
Ikke fra-
faldstruet 

Markering for registrering af 
risiko for frafald. 
Nærmere beskrivelse af, 
hvornår en ung vurderes at 
være frafaldstruet ses af Un-
gedatabasevejledningen. 

Uddannelsesinstitu-
tionKontakt 

XML ele-
ment 

Nej   

ElevKontakt  XML ele-
ment 

Nej   

PraktikSted  XML ele-
ment 

Nej   

JobcenterAktivitet-
Type 

String (1) Nej U = Ud-
dannelses-
aktivitet 
V = Virk-
somheds-
aktivitet 

Angivelse af jobcenteraktivi-
teten. 

JobcenterAktivitet-
Kode 

Integer (4) Nej  Kode for jobcenteraktivite-
ten. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Skoleperiode String(2) Nej Skal findes i 
uddannel-
sesmodel-
len 

Kode for skoleperiode under 
uddannelser, hvor der benyt-
tes CØSA-formål. Benyttes i 
forbindelse med FGU uddan-
nelse til at se hvor den unge 
er i uddannelsesforløbet. 

EguUddannelses-
bevis 

Boolean Nej True: Op-
nået Egu 
uddannel-
sesbevis 
False: Ikke 
opnået 
Egu ud-
dannel-
sesbevis 

Sættes til true når den unge 
har gennemført en FGU ud-
dannelse med retningen 
EGU, og opnået at få et ud-
dannelsesbevis herpå. Mar-
keringen giver ikke erhvervs-
kompetence. 

 

Note 1: ForløbsId 
Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et 
samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedata-
basen fra optaget til afbrudt eller gennemført. 

Ungedatabasen opretter forløbsId’et, når den første hændelse for en kombi-
nation af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode mod-
tages. ForløbsId’et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakil-
den skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder 
eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den før-
ste indberetning med status ’Optaget’. 

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke 
skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbId’et, hvis den unge 
optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). 
UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbId’et 
tælles op til en højere værdi. 

I forbindelse med FGU uddannelsen, så kan der komme en del optag med 
samme forløbsid. Det skyldes, at der kun er et CØSA-formål til FGU uddan-
nelsen samt afsøgningsforløbet, og at der indberettes ved skift af speciale og 
skoleperiode. Der sendes først afbrud eller gennemført, når den unge forla-
der eller afslutter FGU helt. 

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurde-
res ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I 
så fald er det et nyt forløbsId, som vil blive returneret i valideringssvaret til 
datakilden. 
 

Note 2: Status  

Værdi Betegnelse for status Beskrivelse 
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1 Optaget Den unge optages på et uddannelsesforløb. 
Hvis der er risiko for, at den unge afbryder 
uddannelsesforløbet, anvendes status Op-
taget også for denne indberetning. 

2 Afbrudt Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb. 

3 Gennemført Den unge har gennemført sit uddannelses-
forløb. 

 
 
Note 3: AfbrudsÅrsagskoder 
De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inklu-
derer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder. 
 

Afbrudsår-
sagskode 

Betegnelse Forklaring 

1 Uddannelsen ikke påbe-
gyndt 

Den unge dukkede ikke op ved studiestart 

2 Fravær Den unge er blevet bortvist pga. for meget 
fravær 

3 P.g.a. sygdom Den unge har måttet opgive uddannelsen 
pga. sygdom 

4 Faglige krav Den unge har vist sig ude af stand til at klare 
uddannelsens faglige krav 

5 Ændret uddannelse Den unge har skiftet uddannelse, 
men fortsætter på hovedskolen 

6 Skiftet hovedskole Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke 
afdelingsskift), men fortsætter i samme 
uddannelse 

7 Skiftet hovedskole og æn-
dret uddannelse 

Den unge har både skiftet hovedskole og 
uddannelse 

8 Andet Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager. 
Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge 
har påbegyndt fuldtidsarbejde 

9 Ukendt / ikke oplyst Ingen kontakt til den unge 

10 Død  

11 Uddannelsesaftale ophævet En uddannelsesaftale ophæves i henhold til 
lov om erhvervsuddannelser 

12 Gennemført GF2, fortsætter 
ej 

Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennem-
ført GF1 (fortsætter ikke GF2) 

13 Ikke bestået afsluttende ek-

samen 
Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men 
består ikke eksamen 

14 Fuldført afsøgningsforløb, 
fortsætter ej FGU 

Den unge fortsætter ikke på FGU basisniveau, 
men har fuldført afsøgningsforløbet. 

15 Ikke bestået optagelsesprø-
ve og nej ved samtale 

Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved 
samtale 

16 ikke bestået optagelsesprø-
ve og ej mødt til samtale 

Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til 
samtale 
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17 Ikke bestået samtale (bru-
ges på EUD) Ikke bestået samtale (bruges på EUD) 

18 bestået optagelsesprøve 
men nej ved samtale 

Bestået optagelsesprøve men nej ved sam-
tale 

19 Bestået optagelsesprøve og 
ej mødt til samtale 

Bestået optagelsesprøve og ej mødt til sam-
tale 

 

Note 4: KlasseTrin og Elevtrin 

00 = niveau 0 

01 = niveau 1 

02 = niveau 2 

03 = niveau 3 

04 = niveau 4 

05 = niveau 5 

06 = niveau 6 

07 = niveau 7 

08 = niveau 8 

09 = niveau 9 

10 = niveau 10 

11 = niveau 11 

12 = niveau 12 
 

Note 5: Klassetype 

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS) 

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt 

45 = EUD 10 – Erhvervsrettet 10. klasses forløb 

46 = 20/20 – Kombineret 10.klasse og erhvervsskole 

50 = Specialklasse 

55 = Klasse for ældre tosprogede elever 

71 = Klasser for privatister/enkeltfagskursister 
 

Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS 

STADSko-
de 

Uddannelses-
type 

Sendes til 
UDB 

UU’ers vejlednings-
ansvar ophører ved 
fuldførelse 

1 Adgangskursus Ja Nej 

2 Bachelor Ja Ja 
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3 Kandidat Ja Ja 

4 p-bachelor Ja Ja 

5 ph.d Ja Ja 

6 Solist Ja Ja 

7 Suppleringsfag Ja Nej 

8 Udelt Ja Ja 
 

Note 7: Etatkoder 

Etatkode Betegnelse Er PKAT kode Uddannelsesniveau Kilde 

249 Politikadet Ja F Politi 

303 Politibetjent Ja V Politi 

160 
1 = Værneplig-
tig Ja F 

Forsvar 

161 
2 = Konstabel-
elev Ja F 

Forsvar 

165 
2 = Konstabel-
elev Ja F 

Forsvar 

267 
4 = Officers-
elev Ja V 

Forsvar 

270 
2 = Holdle-
der/beredskab
sassistent Ja V 

Forsvar 

567 
5= Militær-

nægter Ja F 
Forsvar 

660 
1 = Værneplig-
tig Ja F 

Forsvar 

661 
2 = Konstabel-
elev Ja F 

Forsvar 

662 
2 = Konstabel-
elev Ja F 

Forsvar 

663 
2 = Konstabel-
elev Ja F 

Forsvar 

664 
2 = Sergent-
elev Ja F 

Forsvar 

665 
2 = Konstabel-

elev Ja F 
Forsvar 

 

6.1.1.1 XML element Uddannelse 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

COSAFormaal Integer(4) Ja Skal kunne gen-
findes i CØSA 
kodesættet (ud-
dannelsesmo-
dellen) 

Kode for ungdomsud-
dannelse fra CØSA 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

COSAFormaalVersion Integer(4) Nej Skal kunne gen-
findes i CØSA 
kodesættet (ud-
dannelsesmo-
dellen) 

Kode for ungdomsud-
dannelse versioneret 
fra CØSA 

COSAformaalSpeciale String(4) Nej Skal kunne gen-
findes i CØSA 
kodesættet (ud-
dannelsesmo-
dellen) 

Kode for ungdomsud-
dannelse (EUD) fra 
CØSA. 
Koden angiver hvilket 
speciale, der følges 
indenfor uddannelsen. 

 

6.1.1.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt 

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den rele-
vante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er 
tale om risiko for frafald. 
 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

Navn String 
(500) 

Nej  Kontaktpersonen på 
institutionen, hvis der 
indberettes risiko for 
frafald: navn på person 

Telefon Integer 
(10) 

Nej  Kontaktpersonen på 
institutionen, hvis der 
indberettes risiko for 
frafald: telefon num-
mer på person 

tEmail String(50) Nej  Kontaktpersonen på 
institutionen, hvis der 
indberettes risiko for 
frafald: e-mail på per-
son 
 

 

6.1.1.3 XML element ElevKontakt 

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.  
 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

Telefon Integer 
(10) 

Nej  Den unges telefon-
nummer 

Email String Nej  Den unges mailadresse 
 

6.1.1.4 XML element PraktikSted 

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er til-
knyttet. 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

Cvrnr Integer 
(10) 

Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets CVR-nummer 

Lbrnr Integer 
(20) 

Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets løbenummer 

Navn String(50) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets navn 

Adresse String(50) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets adresse 

Postnr Integer(4) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets Postnr 

Bynavn String(30) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets Ny-
navn/postdistrikt 

Telefon Integer 
(10) 

Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets telefon 

Email String(50) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets mailadresse 

Kontaktperson String(50) Nej  Praktikpladsens/ lære-
stedets kontaktperson 
identificeret ved navn 

 
 

6.1.2 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb 

Information om beskæftigelse er et statusfelt med tre mulige værdier og kan ikke 

opfattes som en hændelse med en start- og slutdato. 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

HaendelseNummer String Ja  Unik identifikation af 
indberetningen i UDB 

HaendelseDato DateTime Ja yyyy-mm-dd 
hh:mm_ss.sssssss 

Dato, hvor hændelsen 
indtræffer. Fx dato for 
påbegyndelse på  en 
arbejdsplads . 

StatusBeskaeftigel-
se 

Varchar 
(20) 

Ja Ikke beskæftiget 
= 0 
Deltidsbeskæf-
tiget = 1  
Fuldtidsbeskæf-
tiget = 2 

Den unge kan være 
deltid, fuldtid, ikke be-
skæftiget. 
Se vejledning til Unge-
databasen for nærmere 
beskrivelse. 

KildeLeverandoer Varchar 
(20) 

Ja  Betegnelse eller kode, 
der identificerer kilde-
leverandøren. 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

Beskaeftigelsesgrad Integer (3) Ja  
 

Angivelse af beskæfti-
gelsesgraden for den 
unge. 

 

6.1.3 UuCenterHaendelseSocialYdelse 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

HaendelseNummer String Ja  Unik identifikation af 
indberetningen i UDB 

HaendelseDato DateTime Ja yyyy-mm-dd 
hh:mm_ss.sssssss 

Dato, hvor hændelsen 
indtræffer. Fx dato for 
påbegyndt modtagelses 
af sociale ydelser. 

StatusSocialYdelse Varchar 
(20) 

Ja Ikke forsøget= 0 
Forsørget = 1 

Forsørget, ikke forsør-
get 

KildeLeverandoer String(20) Ja  Betegnelse eller kode, 
der identificerer kilde-
leverandøren. 

 

6.1.4 KontaktJobOgUddannelsesOnsker 

 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

KommuneInstituti-
onNummer 

Integer (6) Ja  Kommunens institutions-
nummer 

KommuneKontakt 
 

XML ele-
ment 

Nej   

JobOensker XML ele-
ment 

Nej   

UddannelsesOen-
sker 

XML ele-
ment 

Nej   

 

 

6.1.4.1 KommuneKontakt 

KommuneKontakt indeholder Kontaktoplysninger for den person ved Kom-
munen der har haft kontakt til den unge. De krævede felter er kun krævet 
hvis elementet Kommunekontakt indgå det aktuelle tilfælde. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

KontaktNavn String(100
) 

Ja  Navnet på kontaktpersonen 

KontaktMail String(100
) 

Ja  Mailadresse skal være ud-
fyldt 

KontaktTelefon Inte-
ger(10) 

Nej   
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KontaktRegistre-
ringstid 

Datetime Ja  Det tidspunkt oplysningerne 
er registreret i Kommunens 
systemer. 

 

6.1.4.2 JobOnsker 

JobOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge’s jobønsker. De 
krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgå det 
aktuelle tilfælde. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

JobOnsker String(200
) 

Ja  Tekst hvor Kommunen kan 
beskrive den unges jobøn-
sker. 

JobRegistreringstid Datetime Ja  Tidspunkt hvor jobønskerne 
er registreret i Kommunes 
systemer. 

 

6.1.4.3 UddannelsesOnsker 

UdannelsesOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge’s ønsker til 
uddannelse. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekon-
takt indgå det aktuelle tilfælde. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

UddannelsesOnsker String(200
) 

Ja  Tekst hvor Kommunen kan 
beskrive den unges uddan-
nelsesønsker. 

UddannelseRegi-
streringstid 

Datetime Ja  Tidspunkt hvor uddannelses-
ønskerne er registreret i 
Kommunens systemer. 

 

 

7 Fejlkoder 

Der sendes ikke valideringssvar med advis til kommunen, men kun fejlkoder, 
som returneres direkte i svaret på forespørgslen fra kommunen. 

Herunder er de mulige fejlkoder vist. 

7.1  Fejlkoder ved afvist underretning 

Fejlnr. Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

14 Den unge findes ikke i Un-
gedatabasen 

Der skal kun indberettes for unge 
med bopæl i Danmark. CPR numme-
ret kan ikke genfindes i Ungedataba-

H 
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Fejlnr. Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

sen i relation til en aktiv ung bosid-
dende i Danmark. 

15 Aldersgrænse overskredet Aldersgrænse overskredet.  Den un-
ges skal være fyldt 15 år og under 30 
år. 

H 

55 Ingen hændelser eller 
manglende tilladelse 

CPR-nummer, som er efterspurgt, 
findes ikke i Ungedatabasen, eller må 
ikke udleveres til den spørgende part. 

H 

69 Det efterspurgte hændel-
sesnummer og/eller CPR-
nummer findes ikke i Un-
gedatabasen 

Det efterspurgte hændelsesnummer 
findes ikke i Ungedatabasen 

H 

101 exeption – UDB Intern fejl i UDB H 
 

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan re-
sultere i fejl 400. 

Hårde fejl angives med numre op til 199. 

Bløde fejl angives med numre fra 200. 

 

8 Endpoints til testmiljø 

 
https://ws01.ung.stil.dk/services/HaendelserTilKommunen/?wsdl 
 
 
 

 


