
Arkivskaber Kategori Opgavenøgle (FORM) Emnebeskrivelse (FORM) ARKIVID (registreringsnummer) Systemets navn Systemets formål Indhold FRA TIL

Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.17 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

2010-08-01 2017-12-31

Hjørring kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen Elever i folkeskolen kan få 

specialundervisning eller 

specialpædagogisk bistand, hvis 

de har brug for omfattende 

støtte. (FORM-online).

AVID.HJK.15 Kingo PPR Formålet med it-systemet er at 

samle dokumentation vedr. 

sagsbehandling, ydelser, intern 

kommunikation m.v. i forhold til 

børn i daginstitutioner og skoler, der 

er indstillet til pædagogisk 

psykologisk vurdering(PPR) grundet 

faglige eller andre vanskelligheder, 

og som kan afhjælpes af psykologer, 

talepædagoger eller konsulenter.

Et PPR-system, hvori der registreres data om børn, der 

er indstillet til PPR, samt om deres forældre. Kingo 

indeholder Identifikationsoplysninger er de oplysninger, 

der identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, cpr-

nummer, adresse, evt. flytteoplysninger, 

statsborgerskab, plejebarn, bopæl, forældres navn og 

personnummer samt forældres stilling og civilstand. 

Skoleoplysninger er eksempelvis skolens navn og 

adresse, ejerforhold, skoletype og navn på kommune. 

Oplysninger om de enkeltpersoner som er henvist til 

PPR. Dette kan f.eks. være i form af et journal-/notatark. 

Herunder kan der også være oplysninger om 

2011-07-01 2017-12-31

Sindal Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online).

AVID.HJK.1090 KMD Elevsystemet KMD Elev er et system til et fælles 

skolevæsen (forvaltning og de 

enkelte skoler). Formålet er at give 

en helhed i den centrale 

elevadministration på skole- og 

forvaltningsniveau. 

KMD Elev indeholder stam- og undervisningsoplysninger 

om den enkelte elev. Der er indentifikationsoplysninger, 

der identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPR-

nummer, adresse, evt. flytteoplysninger, 

statsborgerskabskode, plejebarnskode, bopælskode, 

forældres navn og personnummer, forældres stilling og 

civilstand. Systemet indeholder data om 

skoleoplysninger, som f.eks. er  skolens navn og adresse, 

ejerforhold, skoletype og kommunekode, 

skolebestyrelsesvalg. skoleindskrivning og elevantal. 

Andre data er elevoplysninger, som indeholder eks. 

klasseangivelse, klassens art, kommunenummer, 

skolekode, dato for start i 1. klasse, afstand hjem/skole, 

2004-08-01 2006-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006) Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.1099 KMD Elevsystemet KMD Elev er et system til et fælles 

skolevæsen (forvaltning og de 

enkelte skoler). Formålet er at give 

en helhed i den centrale 

elevadministration på skole- og 

forvaltningsniveau.

KMD Elev indeholder stam- og undervisningsoplysninger 

om den enkelte elev. Der er indentifikationsoplysninger, 

der identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPR-

nummer, adresse, evt. flytteoplysninger, 

statsborgerskabskode, plejebarnskode, bopælskode, 

forældres navn og personnummer, forældres stilling og 

civilstand. Systemet indeholder data om 

skoleoplysninger, som f.eks. er  skolens navn og adresse, 

ejerforhold, skoletype og kommunekode, 

skolebestyrelsesvalg. skoleindskrivning og elevantal. 

Andre data er elevoplysninger, som indeholder eks. 

klasseangivelse, klassens art, kommunenummer, 

skolekode, dato for start i 1. klasse, afstand hjem/skole, 

2004-08-01 2006-12-31

Løkken-Vrå Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.1100 KMD Elevsystemet KMD Elev er et system til et fælles 

skolevæsen (forvaltning og de 

enkelte skoler). Formålet er at give 

en helhed i den centrale 

elevadministration på skole- og 

forvaltningsniveau.

KMD Elev indeholder stam- og undervisningsoplysninger 

om den enkelte elev. Der er indentifikationsoplysninger, 

der identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPR-

nummer, adresse, evt. flytteoplysninger, 

statsborgerskabskode, plejebarnskode, bopælskode, 

forældres navn og personnummer, forældres stilling og 

civilstand. Systemet indeholder data om 

skoleoplysninger, som f.eks. er  skolens navn og adresse, 

ejerforhold, skoletype og kommunekode, 

skolebestyrelsesvalg. skoleindskrivning og elevantal. 

Andre data er elevoplysninger, som indeholder eks. 

klasseangivelse, klassens art, kommunenummer, 

skolekode, dato for start i 1. klasse, afstand hjem/skole, 

2004-08-01 2006-12-31

Hjørring Sprogcenter Uddannelse og 

undervisning

10.18 Voksenuddannelse Danskuddanelse til voksne 

udlændinge, der har fået 

opholdstilladelse i Danmark, 

bidrager til at opnå de 

nødvendige dansksproglige 

kompetencer og viden om kultur- 

og samfundsforhold i Danmark. 

AVID.HJK.1160 Pacer Datas Indvandrersystem 5.0 Indvandrersystem som har til formål 

at styre og administrere den 

kommunale indvandreundervisning 

på sprogcentrene og 

centerkommunerne. 

PacerData består af en række moduler, nemlig 

undervisningsmodul (hold, elever, fravær, lektioner, 

niveauplacering), betalingstilsagnsmodul (betaling fra 

bopælskommuner, tilsyn med tilsagn), 

lærerstyringsmodul (registrering af lærer, 

undervisningslektioner, timer mm.), Vejledermodul 

(registering af kursisters uddannelses- og 

beskæftigelsesmæssige baggrund, uddannelses- og 

1987-01-01 2006-12-31



Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.5 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex' programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

2007-01-01 2011-12-31

Hirtshals Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.1011 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex' programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

1993-08-01 2006-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006) Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.1012 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex' programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

1991-08-01 2006-12-31

Løkken-Vrå Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online).

AVID.HJK.1013 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex' programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

1993-08-01 2006-12-31

Sindal Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I den kommunale Grundskole 

gennemføres den grundlæggede 

undervisning, der omfatter et 10-

årigt undervisningsforløb. (Form-

online). 

AVID.HJK.1014 Tabulex Tea, elevadministrationssystem Tabulex' programmer benyttes til 

folkeskolernes og 

skoleforvaltningens behov. TEA er 

elevadministrationsystemet, som 

samler alle relevante data om de 

enkelte elever fra deres indskrivning 

til børnehaveklasse, til de går ud 

med et eksamensbevis i hånden.

Elevadministrationssystemet Tabulex Tea indeholder 

data om elever i kommunens folkeskoler.Det er bl.a. 

identifikationsoplysninger, der identificerer den enkelte 

elev, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. 

flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer, forældres stilling og civilstand. 

Systemet indeholder data om skoleoplysninger, som 

f.eks. er  skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype 

og kommunekode. Andre data er elevoplysninger, som 

indeholder eks. klasseangivelse, klassens art, 

1991-08-01 2006-12-31

Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.18 Voksenuddannelse Voksenuddannelse er et 

supplement til det ordinære 

uddannelsessystem. 

Uddannelserne er tilrettelagt for 

voksne i job. 

Uddannelsesforløbet kan vare 

fra en time om ugen i en kort 

periode til deltidsundersning 

over længere tid. Nogle 

voksenuddannelser kan også 

være på fuld tid. (FORM-Online)

AVID.HJK.1041 UV-Special UV-speciel er et 

administrationsværktøj til 

elevregistrering til 

undervisningsinstitutioner, som 

giver kompenserende 

specialundervisning til voksne

Stamdata på elev (cpr, navn, adresse, 

betalingskommune, elevstatus, diagnose mv.), 

kontaktperson (cpr, navn, adresse, telefonnr. mv.), hold 

tilmeldt (holdkode, holdets formål, beskrivelse, start- og 

slutdato, målsætning, målgruppe, målgruppebeskrivelse 

mv.) og journal/notat.

2003-01-01 2008-12-31



Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen Elever i folkeskolen kan få 

specialundervisning eller 

specialpædagogisk bistand, hvis 

de har brug for omfattende 

støtte. Eleven kan indstilles til en 

pædagogisk-psykologisk 

vurdering (FORM-online). 

AVID.HJK.1234 WinnPPR Formålet med WinnPPR er det skal 

anvendes af Pædagosisk Psykologisk 

Rådgivning., 

Børnerådgivningskontorer, 

familiecentre og lignende steder. 

Identifikationsoplysninger er de oplysninger, der 

identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPRnummer, 

adresse, evt. flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer samt forældres stilling og civilstand. 

Skoleoplysninger er eksempelvis skolens navn og 

adresse, ejerforhold, skoletype og ejerkommunekode. 

Oplysninger om enkeltpersoner kan f.eks. være journal-

2007-01-01 2011-06-30

Hjørring Kommune (1970-2006) Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen Elever i folkeskolen kan få 

specialundervisning eller 

specialpædagogisk bistand, hvis 

de har brug for omfattende 

støtte. Eleven kan indstilles til en 

pædagogisk-psykologisk 

vurdering (FORM-online).

AVID.HJK.320 WinnPPR Formålet med WinnPPR er det skal 

anvendes af Pædagosisk Psykologisk 

Rådgivning., 

Børnerådgivningskontorer, 

familiecentre og lignende steder.

Identifikationsoplysninger er de oplysninger, der 

identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPRnummer, 

adresse, evt. flytteoplysninger, statsborgerskabskode, 

plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og 

personnummer samt forældres stilling og civilstand. 

Skoleoplysninger er eksempelvis skolens navn og 

adresse, ejerforhold, skoletype og ejerkommunekode. 

Oplysninger om enkeltpersoner kan f.eks. være journal-

2002-01-07 2006-12-31

Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.06 Grundskolen I grundskolen gennemføres den 

grundlæggende undervisning, 

der omfatter et 10-årigt 

undervisningsforløb. 

Grundskolen omfatter ud over 

den kommunale folkeskole også 

undervisning i frie grundskoler, 

ungdomsskoler og efterskoler

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem 

(ESDH). SBSYS indeholder moduler, 

som er afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende 

dokumenter (sagsbehandling), også kommunens 

korrespondance i form af email, kort (GIS), 

brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder 

så som cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger 

om genstande (ejendomsnummer, ejerlaug, 

matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Uddannelse og 

undervisning

10.18 Voksenuddannelse Voksenuddannelse er et 

supplement til det ordinære 

uddannelsessystem. 

Uddannelserne er tilrettelagt for 

voksne i job. 

Uddannelsesforløbet kan vare 

fra en time om ugen i en kort 

periode til deltidsundersning 

over længere tid. Nogle 

voksenuddannelser kan også 

være på fuld tid 

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem 

(ESDH). SBSYS indeholder moduler, 

som er afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende 

dokumenter (sagsbehandling), også kommunens 

korrespondance i form af email, kort (GIS), 

brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder 

så som cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger 

om genstande (ejendomsnummer, ejerlaug, 

matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31


