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1 Indledning 
Ifølge Vejledningsloven skal de kommunale uddannelsesvejledninger (Ung-
dommens Uddannelsesvejledning – UU) opsøge og vejlede alle unge, der 
ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en vi-
deregående 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 kon-
tanthjælp. 

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette 
oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som dri-
ves af Styrelsen for It og Læring (STIL).   

UDB videresender oplysningerne til UU og jobcentre via Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysninger-
ne til statistiske formål. 

Indberetninger til UDB sker fra institutionernes studieadministrative syste-
mer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform. Platformen for-
midler også svar fra UDB vedrørende indberetningerne til de studieadmini-
strative systemer. Det betyder, at de studieadministrative systemer skal have 
funktioner, som understøtter denne dataudveksling. Såfremt institutionen 
skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.  

Dette dokument beskriver strukturen for indberetning af kontakt- og tilbuds-
tid, som UU skal indberette til UDB. 

2 Hvem skal indberette? 

Mht. vejledningsindsatsen skal UU kontakte de 15-17 årige unge senest 5 
arbejdsdage efter, at UU er blevet bekendt med, at den unge har afbrudt sin 
uddannelsesplan. UU skal endvidere tilbyde den unge en ny aktivitet senest 
30 kalenderdage efter.   
 
UU skal indberette kontakt- og tilbudstider for disse henvendelser til UDB.  
Ved indberetning af kontakt og tilbudstid må den unge ikke være fyldt 18 år 
på tidspunktet for afbruddet. Indberetningspligten er ikke gældende ved 
uddannelse- og skoleskift, idet den unges afbrud vil blive erstattet af et nyt 
optag umiddelbart efter.  

3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? 

Indberetningen skal omfatte unge i alderen 15 til og med 17 år, som har af-
brudt deres uddannelse.  
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4 Hvornår skal der indberettes? 

Der indberettes umiddelbart efter, UU-centret er blevet bekendt med, at den 
unge har afbrudt en uddannelse. 

Bemærk, at UU-centret bliver orienteret om, at den unge har afbrudt sin 
uddannelse ved at modtage en hændelse om dette fra Ungedatabasen. Hvis 
UU-centret ad anden vej er orienteret om, at den unge har afbrudt sin ud-
dannelse, så har UU-centret mulighed for at indberette et afbrud ifølge UU-
centret. Indberetning af kontakt- og tilbudstid skal så knyttes til det afbrud, 
som UU-centret indberetter. 

5 Hvilke oplysninger skal indberettes? 

Indberetningen indeholder kontakttid eller tilbudstiden.   

6 WS KontaktOgTilbudstid 
Indberetning af kontakt- og tilbudstid sker fra UU-centre til Ungedatabasen 
via en webservicen KontaktOgTilbudstid, som er udstillet på Integrationsplat-
formen (IP-ung) hos STIL.  

6.1 Struktur 
Den overordnede struktur i xml’en fremgår af nedenstående figur. 

Indberetning

Figur 1: XML struktur for Indberetning af kontakt- og tilbudstid 

6.2 Tabel ”Indberetning” 
Indberetning indeholder kontakt- eller tilbudstid samt andre relevante op-
lysninger. 

Felt Type Kræ-
vet 

Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

CPRNr Integer 
(10) 

Ja Skal 
kunne 
findes i 
CPR-
registe-
ret  

CPR-nummeret på den unge, 
som indberetningen vedrører.   
Den unge skal have bopæls-
adresse i Danmark og være fra 
15 til og med 17 år gammel. 
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Felt Type Kræ-
vet 

Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

KontaktEllerTil-
budstid 

String (1) Ja K = kon-
takttid 
T = Til-
budstid 

 

HaendelseDato DateTime Ja yyyy-
mm-dd 
hh:mm_s
s.sssssss 

Dato, hvor UU-centret registre-
rer kontakt- eller tilbudstiden. 

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

UU-centrets institutionskode i 
Institutionsregisteret. 

KildeLeverandoer Varchar 
(20) 

Ja  En betegnelse, der identificerer 
kildeleverandøren.  

HaendelseNummer String Ja  Unik id på indberetningen, som 
indgår i underretningen til UU-
centret.  
UU-centret skal indsætte hæn-
delsesnummeret for den indbe-
retning, som indikerer, at den 
unge har afbrudt sin uddannel-
se. 

Modtager XML ele-
ment 

Ja   

 

6.3 Tabel "Modtager" 
Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender 
servicen. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

ModtagerSy-
stemID 

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 kal-
dende system, de indsendte 
oplysninger stammer. 
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6.4 Tabel ”IndberetningSvar” 
Ved indberetning returnerer webservicen følgende synkrone svar, såfremt 
der ikke opstår fejl i schemavalideringen i integrationsplatformen.  

Felt Type Kræ-
vet 

Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

HaendelseNummer String Ja  Unik identifikation af indberet-
ningen i UDB. 

 

7 WS ValideringsSvarOgAdvis 
Se beskrivelsen af servicen i ' Grænseflade til indberetning af hændelser fra 
forberedende aktiviteter til Ungedatabasen'. 

8 Fejlkoder 
Herunder er de mulige fejlkoder vist. 

8.1 Fejlkoder i forbindelse med validering 
 
Fejlnr. Relateret attribut Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 

Hård fejl: H 
14 CPR-nummer Den unge fin-

des ikke i UDB 
Der skal kun indberettes 
for unge med bopæl i 
Danmark. CPR nummeret 
kan ikke genfindes i UDB i 
relation til en aktiv ung 
bosiddende i Danmark. 

H 

15 CPR-nummer Aldersgrænse 
overskredet 

Aldersgrænsen er over-
skredet. Den unge skal væ-
re fyldt 15 år og være un-
der 30 år. 

H 

20 Hændelsesnum-
mer 

Hændelses-
nummer findes 
ikke 

Ved angivelse af kontakt- 
eller tilbudstid, så findes 
hændelsesnummeret ikke i 
Ungedatabasen. 

H 

23 Alder 
 

Den unge er 
over 18 år ved 
afbruddet 

Den unge er over 18 år på 
tidspunktet for afbrud. Der 
skal derfor ikke indberettes 
kontakt og tilbudstid. 

H 

67 Hændelsesnum-
mer 

Hændelses-
nummeret re-
fererer ikke til 
et afbrud 

Hændelsesnummeret i 
indberetning af kontakt- 
eller tilbudstid refererer 
ikke til en hændelse med 

H 



Grænsefladebeskrivelse kontakt- og tilbudstid 

 

 

Side 8 af 8 

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

status Afbrud. 

101   exeption - UDB Intern fejl i UDB H 

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

 

9 Endpoints 
 

https://ws01.ung.stil.dk/services/KontaktOgTilbudstid/?wsdl 
 
https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl 
 


	1 Indledning
	2 Hvem skal indberette?
	3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte?
	4 Hvornår skal der indberettes?
	5 Hvilke oplysninger skal indberettes?
	6 WS KontaktOgTilbudstid
	6.1 Struktur
	6.2 Tabel ”Indberetning”
	6.3 Tabel "Modtager"
	6.4 Tabel ”IndberetningSvar”

	7 WS ValideringsSvarOgAdvis
	8 Fejlkoder
	8.1 Fejlkoder i forbindelse med validering

	9 Endpoints

