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NOTAT 

 
Ændringer fra FLIS 4.2 til FLIS 4.3 - datagrundlag 

Følgende ændringer forventes at ske i FLIS datagrundlaget pr. FLIS 4.3 ultimo 9.maj 2016.  
Den endelige liste forventes at blive tilgængelig i uge 15 2016. 
Fuldstændige lister på feltniveau ligger på FLIS vejledningssitet.  
 

Overordnet 
Version 4.3 indeholder ikke et nyt dataområde, men en række udvidelser og fejlrettelser.  
 
Data ændringer: 

- Tilføjelse af kolonneoverskrifter på dataleverance. 
• Datapakkerne fra FLIS vil fremover indeholde overskrifter på feltnavne, så det 

ikke er nødvendigt at foretage en manuel tilføjelser af disse. 
- Indlæsning af CPR data ændres fra primo måneden til den 10’ende i måneden 

• Når indlæsningstidspunktet flyttes vil der komme flere efterindberetninger med. 

- Silkeborg Data udskifter den nuværende snitflade FRAVAER med snitfladen 

FRAVDAG. 

- Ny snitflade fra DUBU. 

- Ændring i snitflade fra SBSYS på Udsatte Børn & Unge-området. 

- Tilføjelse af ekstra felter i Borgerkuben. 

• Personnummer for far, mor og ægtefælle tilføjes dimensionen Borger. Vejkode 

og fraflytningskommune tilføjes i dimensionen Adresse. 

 

 

Nøgletal og definitioner: 

- Ved registrering af elever i forskellige systemer i en given måned vælges der frem 

over data fra et af systemerne.  

• Hvor der tidligere er valgt et system pr. skole vælges der frem over et system 

pr. elev, således at det sikres, at alle elever tæller med i FLIS. Data rettes op 

historisk. 

- Hvis en klassetype er registreret som (KMD) eller blank (TEA), og klassen er 

beliggende på en specialskole eller et dagbehandlingstilbud, om-kategoriseres 

klassetypen ikke i FLIS. 

• Klasserne vil fremover ikke blive kategoriseret som normalklasser eller 

specialklasser. Det betyder fx, at de eleverne i de pågældende klasser ikke 

tæller med som segregerede elever. Data rettes op historisk. 

- 25 nøgletal får ændret opgørelsesniveau fra måned til år eller visningstype bliver 

ændret fra normal til procent. 

- Oprettelse af nyt measure for antallet af borgere ultimo den valgte periode.  

- Implementering af nye nøgletal. 

- Justeringer af nøgletal for udsatte børn og unge grundet ændring i kontoplanen. 

- Nye nøgletal og justering af eksisterende nøgletal på skoleområdet. 

 

https://www.eflis.dk/sites/vejledning/dokumentation/Sider/Dataleverance.aspx
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Portal: 

- Tilpasset portaladgang for kommuner, der ikke har tilkøbt portaladgang. 
• De kommuner der ikke har tilkøbt portal adgang får udvidet deres rettigheder på 

portalen, hvor deres dataadministratorer får adgang til at trække og distribuere 

datakvalitetsrapporter (DAK-rapporter). Dataadministratorerne vil ligeledes får 

rettigheder til at oprette yderligere dataadministratorer i kommunen. 
 
 

Datagrundlaget 
 
Kuber: 

Tværgående: Tilføjelse af nye felter i Borger og Adresse dimensionerne. 

 

Datamart-laget: 

Tværgående: Tilføjelse af nye felter i Borger og Adresse dimensionerne. 

Nye og justerede nøgletal 

 

DSA-laget: 
Ændring i SBSYS snitflade 
Ny snitflade fra DUBU 
Silkeborg data ændrer snitflade for FRAVAER til FRAVDAG 

Oprettet hjælpetabel med oplysninger om cpr på mor og far::  

- DSAHIST_P12XXX_MorFarOplysninger 


