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Indberetning til Danmarks Statistik. 

Hvert år indberetter alle skoler deres elevoplysninger til Danmarks Statistik til brug for 
grundskolestatistikken. Årets indberetning skal foretages i september 2015. Jeres skole 
skal også deltage i denne statistik. august vil I modtage et brev med nærmere beskrivelse 
og indberetningsfrist.  
 
Vær opmærksom på at denne dataindsamling foregår samtidigt med andre myndighe-
ders indsamlinger af data vedr. grundskolen.  
 
Indberetning vha. administrativt elevsystem 
Der findes en række administrative elevsystemer, som kan levere data til Danmarks 
Statistik. Langt de fleste skoler benytter et af disse systemer. Vi anbefaler, at I så vidt 
muligt undersøger om jeres administrative elevsystem har en indberetningsfunktion. 
Det kan fx være disse systemer Dansk Skoledata, Dialog Consult, EDBbrugs, KMD, Navi-
sion/Navi-partners, TEA-Tabulex og UVdata.  
 
Indberetning uden administrativt elevsystem 
En anden mulighed er at benytte Virk, hvis I ikke har et system, der understøtter en ind-
beretning. For at kunne benytte denne metode, skal to forhold være opfyldt: 
 
1. Har de relevante medarbejdere en gyldig digital/NemID medarbejdersignatur? 
Medarbejderen der står for indberetningen skal have en gyldig digital medarbejdersig-
natur eller NemID medarbejdersignatur, der er tilknyttet det korrekte CVR-nummer. 
Bemærk at en signatur kun er gyldig to år.  
 
Den kan gratis bestilles eller genbestilles her:  
https://www.nets-danid.dk/produkter/medarbejdersignatur/ 
Det tager cirka en uge at få den. Bestil nu, så I er klar, når indberetningen skal foregå. 
 
2. Er I registreret korrekt i Institutionsregistret? 
For at den forestående indberetning kommer til at forløbe så glat som muligt, er det 
vigtigt at I kontrollerer om jeres registrerede oplysninger i Undervisningsministeriets 
institutionsregister er korrekte. For at den digitale signatur kan anvendes i forbindelse 
med indberetningen til Danmarks Statistik, er det afgørende at CVR-nummer tilknyttet 
signaturen stemmer overens med skolens CVR-nummer i Institutionsregistret. 
 
Hvis der er behov for ændringer skal I kontakte STIL og høre hvordan det skal rettes. 
Samtidig bedes I give os besked om rettelserne. Det kan gøres på uddannelse@dst.dk. 
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