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REGLER FOR JOURNALISERING AF STUDENTERSAGER 

Generelt om studentersager 

Der kan ofte være flere enheder, der arbejder i eller har brug for at søge efter studentersager. Derfor er det afgørende, at 
studentersager oprettes, navngives og håndteres på en ensartet måde på tværs af AAU.  

Èn afgørelse – én sag 
Studentersager oprettes som hovedregel på den enkelte studerende ud fra enkeltsagsprincippet; dvs. én afgørelse, én sag. 
Dette princip gør det muligt at afslutte en sag inden for relativ kort tid, og derfor må du ikke oprette samlesager, hvor alt 
vedrørende den studerende samles (undtaget herfra er SU-kontorets sager).  

Studentersager oprettes som hovedregel som såkaldte klientsager og oftest under sagsgruppen 601, "Generelle individuelle 
sager på studerende".   

Klagesager oprettes under sagsgruppe 602 og diciplinærsager under sagsgruppe 603. Enheden ‘Sekretariat og 
Uddannelsesjura’ i Studieservice, opretter og behandler visse former for disciplinærsager. Studieledere har dog kompetence 
til at indhente evt. partshøring af de studerende og til at behandle andre former for disciplinærsager fx plagiat og 
eksamenssnyd. Disse sagstyper oprettes og håndteres derfor på studierne. 

Hvem journaliserer? 
Den første, der modtager/sender oplysninger til en studentersag har ansvaret for at journalisere i WorkZone.  
Bemærk dog, at Studieservice ikke opretter sager i forbindelse med studieoptag. Evt. sagsrelevante oplysninger fra KOT 
journaliseres på studieniveau. 

Navngivning af sager 
Nedenfor er en oversigt over studentersager, heri kan du også se syntaks for de forskellige sager. Listen er ikke 
udtømmende. Skal du oprette en sag, som ikke er nævnt på listen, skal du bruge denne syntaks i din navngivning:  
 
CPR-nummer (med bindestreg) sagens emne uddannelse og/eller modul.  
 
Husk at der kan være flere enheder, der har brug for at søge sagen frem, derfor er navngivningen vigtig. Der må fx ikke 
være flere sager, der hedder det samme på den enkelte studerende.  
 
Parter 
Der skal altid knyttes en part på en studentersag. Alle nuværende studerende, der er oprettet i Stads, oprettes også 
automatisk som kontakter i WorkZone. Så når du opretter en sag og skal tilknytte parten, kan du søge vedkommende frem 
på navn eller CPR-nummer i WorkZone.  
 
Studerende, der endnu ikke er oprettet som kontakt 
Hvis en studerende endnu ikke er oprettet i Stads, er det heller ikke muligt at søge vedkommende frem i WorkZone. Har du 
en  sag på en studerende, der endnu ikke er oprettet i Stads, er du derfor nødt til selv at oprette vedkommende som kontakt i 
WorkZone [vejledning til at oprette part] for, at du kan gøre vedkommende til part på sagen.  
 

Er der tale om udenlanske studerende, kan du være nødt til at oprette dem med et fiktivt CPR-nummer (bestående af seks 
tal og fire bogstaver). Optagelse og Efteruddannelse i Studieservice sørger efterfølgende for at tilknytte det rigtige CPR-
nummer til de sager, hvortil der i første omgang er blevet tilknyttet et fiktivt CPR-nummer.   

 
Læseadgang på studentersager og -dokumenter 
Der sættes automatisk en læseadgang (kaldet ‘indblik’) på alle sager, der oprettes under sagsgruppe 601, 602, 607 samt 
621-625. Adgangen til disse sager begrænses til et generelt studentersagsindblik, så alle, der arbejder med 
studieforvaltning, har adgang til sagerne.  

https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/415/415293_opret-part-studentersager.pdf
https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/415/415293_opret-part-studentersager.pdf


 

 
 

 
Disciplinærsager, der oprettes under sagsgruppe 603, får også automatisk påført læseadgang. Her er adgangen dog 
begrænset til nøglemedarbejdere i Studieservice. Ved sagsoprettelse på et studie skal du derfor sikre, at jeres instituts 
studenterdiciplinærindblik også bliver sat på sagen.   

Opretter du studentersager under andre sagsgruppe i gruppe 600, skal du altid selv sætte læseadgang på sagen. Du må 
ikke begrænse adgangen til studentersager eller -dokumenter til dig selv eller andre enkeltpersoner.  

Sager med flere studerende 
Er der flere studerende tilknyttet en sag fx i forbindelse med en eksamensklage, kan der oprettes en emnesag, hvor alt 
vedrørende klagesagen samles, og hvor alle studerende gøres til parter på sagen. 

Journalisering af dokumenter og mails 
Dokumenter, skal journaliseres i den sag, hvor de danner grundlag for en afgørelse. Lægeerklæringer skal således ikke 
oprettes som selvstændige sager. De skal journaliseres i den sag, hvori erklæringen indgår som dokumentation; det kan fx 
være i en sag med en afgørelse om eksamen på særlige vilkår. Er den samme lægeerklæring dokumentation for flere 
forskellige afgørelser, journaliseres erklæringen på alle de relevante enkeltsager.  

Når du journaliserer dokumenter eller mails i studentersager, skal du navngive dem grundigt. På sidste side er der en liste 
over dokumenttitler i studentersager. Men listen er ikke udtømmende, så hvis du skal journalisere et dokument/mail, som 
ikke er nævnt på listen, skal du bruge denne syntaks i din navngivning:  

Emne samt modtager/afsender fx “Høring af studerende”, “Brev til bedømmer” eller “Svar fra Styrelse”. 

Husk, at der kan være flere enheder, der har brug for at søge sagen og dens dokumenter frem, derfor må der ikke være 
flere dokumenter i den samme sag, der hedder det samme.  

Når du skal angive dokumenttype, skal du kun tage stilling til, om dokumentet er Indgående, Internt eller Udgående. 

Bemærk ved journalisering af mails: De studerende kan komme til at sende mails med filformater, som WorkZone ikke kan 
håndtere. Derfor skal du, når du journaliserer mails med vedhæftede filer fra studerende, altid tjekke, at de vedhæftede filer 
også er journaliserede og kan åbnes.    

Dokumentklassifikation 
Både ind- og udgående samt interne dokumenter på AAU skal klassificeres efter AAU’s dataklassifikationsmodel. 
Dokumenter i studentersager skal som minimum have klassifikationen CONFINDNT, Fortroligt, idet de typisk indeholder 
oplysninger om den studerende som fx CPR-nummer eller adresse. 

Dokumenter, der indeholder strafbare- og/eller helbredsoplysninger – skal have klassifikationen PERSONAL, Følsomt. Dette 
gælder også for dokumenter, der indeholder oplysninger om karakterer eller karaktergivning, registrering af snyd til 
eksamen, væsentlige sociale problemer og familieforhold, race eller etnisk oprindelse, politisk/religiøs eller filosofisk 
overbevisning, seksuelle forhold eller –orientering.   

I sagsgrupperne 601 og 602 får alle dokumenter pr. default dokumentklassifikationen CONFINDNT, Fortroligt. I sagsgruppe 
603 får dokumenterne klassifikationen PERSONAL, Følsomt. Husk, at du selv skal ændre dokumentklassifikationen på 
dokumenterne, hvis den automatiske klassifikation ikke matcher indholdet af de dokumenter, du journaliserer fx ved 
journalisering af lægeerklæringer i sagsgruppe 601. 

Intern sikkerhed 
Send dokument- eller sagslinks til hinanden i stedet for at vedhæfte dokumenter i forbindelse med håndtering af 
studentersager. På den måde fungerer læseadgangen, hvis man skulle komme til at sende til en forkert modtager, som ikke 
må se dokumentet. 

Kommunikation i studentersager via e-boks 
I sagsoversigten på de næste sider kan du se i hvilke tilfælde, du skal anvende den studerendes studentmail til 
kommunikation, og i hvilke tilfælde du skal skrive til den studerende via e-boks. Hvis en sag ikke fremgår af oversigten, skal 
alle dokumenter, der fx omhandler kontroller, studieinaktivitet, disciplinærsager og udmeldelse altid sendes til den 
studerendes e-boks, idet denne type sager kan have indflydelse på den studerendes forsørgelsesgrundlag.  

Afslutning af studentersager 
En studentersag skal afsluttes, når der er truffet afgørelse i sagen, og afgørelsen er kommunikeret til den studerende. 
Sagen skal afslutttes, så det kan sikres, at AAU kun opbevarer oplysninger så længe, vi har lovhjemmel til det.  



 

 
 

SAGS
GRUP
PE 

SAGSTITEL BEMÆRKNINGER  KOMMUNIKATION 
- hvilken kanal skal bruges til at 
sende afgørelse/spørgsmål/svar  
til den studerende/tredjepart 

Studentersager - generelle  

600 Verificering af indskrivningsforhold, Institut for xx, Årstal 
 
 

Bemærk: Anvendes kun når tredjepart skal have bekræf-
tet/verificeret oplysninger på en tidligere kandidat.  
 
Der laves en samlesag pr. år, hvor alle instituttets henven-
delser om/besvarelser af verificeringer samles. 
 
Tilføj indblikket: STUDENTERSAGER 
 
Dokumentklassifikation: Fortroligt 

Mail, studentmail eller via sikker mail 
til offentlige myndigheder 

601 CPR-nr Startmerit Uddannelse - Studentmail 

- CPR-nr Forhåndsmerit for fag/semester/eksamen Uddannelse - Studentmail 

- CPR-nr merit for fag/semester fx pga. udlandsophold Uddan-
nelse 

- Studentmail 

- CPR-nr Dispensation vedr. emne fx 1-årsprøve og 24-måneders 
regel 

Dokumentklassifikation: Fortroligt/Følsomt afhængig af 
indhold 

Studentmail 

- CPR-nr Studieforløb Kan fx være sager om 
- Individuel studieordning 
- Studieplan for tofagsstuderende 
- Plan for studietidsforsinkelse  
 
Dokumentklassifikation: Fortroligt/Følsomt afhængig af 
indhold 

Studentmail 

- CPR-nr Studieskift fra studie til studie Dokumentklassifikation: Fortroligt/Følsomt afhængig af 
indhold 

Studentmail 

- CPR-nr Dispensation – særlige eksamensvilkår - Studentmail 

- CPR-nr Dispensation – eksamensforsøg - Studentmail 

 CPR-nr Dispensation - studieinaktivitet - Studentmail 

- CPR-nr Dispensation – Betinget kandidatramme - Studentmail 

- CPR-nr Dispensation – diverse  Fx dispensation fra tidsfrister, udsættelse af eksamensfor-
søg 
- 

Studentmail 

- CPR-nr Manglende specialeaflevering Dokumentklassifikation: Følsomt  Studentmail 

- CPR-nr Ikke-bestået projekt Semester Uddannelse - Studentmail 



 

 
 

- CPR-nr Forhåndsgodkendelse (ikke merit) udlandsophold Se-
mester Uddannelse 

Dokumentklassifikation: Fortroligt/Følsomt afhængig af 
indhold 

Studentmail 

- CPR-nr Individuel studieordning - Studentmail 

- CPR-nr Orlov  
  

Sagerne oprettes af Studieservice 
 
Dokumentklassifikation: Følsomt 

Studentmail 

- CPR-nr. Ophør Sagerne oprettes af Studieservice ved bekræftelse af den 
studerendes egen anmodning om udskrivning. 
 
Dokumentklassifikation: Følsomt 

E-boks via smartpost 

- CPR-nr. SVU Sagerne oprettes af Studieservice 
 
Dokumentklassifikation: Følsomt 

Studentmail 

- CPR-nr. Aktiveret Sagerne oprettes af Studieservice 
 
Dokumentklassifikation: Følsomt 

Studentmail 

- CPR-nr Sygemelding fag/semester/eksamen Uddannelse Dokumentklassifikation: Følsomt  Studentmail 

- CPR-nr Ændring af bedømmelse - Studentmail 

- CPR-nr. Kontrol, 1. årsprøven, uddannelse Dokumentklassifikation: Fortroligt E-boks via smartpost  

- CPR-nr. Kontrol, 24-mdr. reglen (2-års reglen), uddannelse Dokumentklassifikation: Fortroligt E-boks via smartpost 

- CPR-nr. Kontrol, studieinaktivitet, uddannelse Dokumentklassifikation: Fortroligt E-boks via smartpost 

- CPR-nr. Kontrol, Opbrugte prøveforsøg, uddannelse Dokumentklassifikation: Fortroligt E-boks via smartpost 

- CPR-nr Eksmatrikulation grundet xxx Dokumentklassifikation: Følsomt  E-boks via smartpost 

- CPR-nr Anmodning om aktindsigt i xxx Dokumentklassifikation: Følsomt E-boks via smartpost    

Studerendes klagesager   

602 CPR-nr Eksamensklage modul og/eller uddannelse  Dokumentklassifikation: Følsomt Studentmail 

- CPR-nr Eksamensanke modul og/eller uddannelse - Studentmail 

- CPR-nr Klage over xxx  Dokumentklassifikation: Fortroligt/Følsomt afhængig af 
indhold 

Studentmail 

- CPR-nr Meritanke modul og/eller uddannelse - Studentmail 

- Flere studerende eksamensklage modul uddannelse Oprettes som emnesag under sagsgruppe 602 hvorefter 
alle klagerne tilknyttes som parter på sagen.  
 
Dokumentklassifikation: Følsomt  

Studentmail 

Disciplinærsager  

603 CPR-nr  Disciplinærsag (eksamenssnyd) modul uddannelse Dokumentklassifikation: Følsomt E-boks via smartpost  



 

 
 

 
Husk at tilføje instituttets studenterdisciplinærindblik 

- CPR-nr Disciplinærsag (adfærd) Uddannelse - E-boks via smartpost  

Eksamensbeviser 

608 CPR-nr eksamensbevis (Nye) Dokumentklassifikation: Fortroligt Sendes via e-boks eller med fysisk 
post 

608 CPR-nr eksamensbevis (Kopier af tidligere beviser) Dokumentklassifikation: Fortroligt Sendes via e-boks eller med fysisk 
post 

SU-kontorets sager 

711 CPR.nr.-SU Dokumentklassifikation: Følsomt Studentmail. Dog e-boks via smart-
post i afgørelser vedr. studieinaktivi-
tet, som medfører stop af SU.  

761 CPR-nr.-SPS Dokumentklassifikation: Følsomt Studentmail 

761 SPS-(emne)  Dokumentklassifikation: Følsomt 
 
Sagsgruppen benyttes af SPS-kontaktpersoner. Adgangen 
begrænses automatisk til nøglemedarbejdere i Studieser-
vice, og derfor skal du ved sagsoprettelse selv sikre, at det 
tværgående SPS-indblik bliver sat på sagen.   

Studentmail 

718 CPR.nr:-UDL Dokumentklassifikation: Fortroligt Studentmail 
 



 

 
 

DOKUMENTTITLER I STUDENTERSAGER 
 

Ansøgning om emne 

Anmodning om uddybning af ansøgning  

Partshøring om emne 

Høring om emne 

Høring af fagansvarlig om emne 

Høring af studienævn om emne 

Svar på partshøring om emne 

Fagansvarlig – udtalelse om emne 

Studiejournal dato 

Anmodning om dokumentation for emne 

Dokumentation for emne 

Dokumentation for beståelse (merit) 

Lægeerklæring  

Psykologerklæring 

Udkast til afgørelse om emne 

Afgørelse om emne 

Studieplan 

Bekræftelse på modtagelse af ansøgning/ dokumentation/materiale 

Telefonnotat om emne dato 

Følgemail om emne 

Bevilling af emne  (fx IT-rygsæk) 

Dokumentation for emne   

Meritskema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


