Kære alle
Det kan være svært at overskue krav og regler for, hvad man som institution skal have liggende på sin
hjemmeside. En række uddannelsesinstitutioner og jeres interesseorganisationer har ønsket at få
vejledning til at sikre, at de oplysninger, I har liggende på jeres hjemmesider, lever op til de krav og
regler, der findes for institutionernes hjemmesider.
Derfor har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen nu udarbejdet en samlet hjemmesidevejledning, der samler
kravene til de oplysninger, I som institutioner er forpligtede til at have på jeres hjemmesider.
Hvem er omfattet af hjemmesidevejledningen
Vejledningen er målrettet offentligt regulerede uddannelsesinstitutioner og private
uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde følgende uddannelser:









Erhvervsuddannelser (eud, m.v.)
Gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)
Almen voksenuddannelse (avu)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning for voksne
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Produktionsskoleundervisning

Gode bidrag og pilottestning
Vejledningen har løbende været drøftet med Erhvervsskolernes og SOSU-skolernes lederforeninger,
der også har bidraget til selve strukturen i hjemmesidevejledningen. Danske Erhvervsskoler og
Gymnasiernes Rektorforening har faciliteret en pilottest, der blev gennemført på seks institutioner i
løbet af sommeren.
Vi har fået gode tilbagemeldinger på pilottestene, der har bidraget til at forbedre vejledningen, og jeg er
meget tilfreds med det glimrende samarbejde og det store engagement, som foreningerne og skolerne
har lagt i dette arbejde.
I finder hjemmesidevejledningen i både elektronisk format og som PDF på Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsens hjemmeside:
http://www.ktst.dk/hjemmesidevejledning
Sådan bruger du hjemmesidevejledningen
Hjemmesidevejledningen består af syv selvstændige dele. Der er en fælles vejledningsdel, der vedrører
oplysninger om institutionens drift. Derudover er vejledningen opdelt i de enkelte uddannelsesområder,
hvor de specifikke krav til oplysninger i forbindelse med udbud af uddannelserne er beskrevet. Der er
derfor tale om en dynamisk vejledning, hvor I selv kan sammensætte jeres egen hjemmesidevejledning,
så den passer til netop jeres uddannelsesudbud.
Fællesdel til alle institutioner
Vejledningens fællesdel indeholder først en gennemgang af hovedloven, lov om gennemsigtighed og
åbenhed i uddannelserne m.v. Loven fastlægger de generelle rammer for oplysningspligten på jeres
hjemmeside. Dernæst finder I de krav til oplysninger på jeres hjemmesider, der vedrører

institutionernes drift.
Delvejledning til de forskellige udbud af uddannelser
I kan finde de krav til oplysninger på hjemmesiden, der vedrører institutionens udbud af uddannelser, i
en række vejledningsafsnit for de enkelte uddannelsesområder. Her er der tale om en række
selvstændige hjemmesidevejledninger.
For eksempel skal et privat gymnasium – foruden fællesdelen – alene have fat i den del af vejledningen,
der handler om udbuddet af gymnasiale uddannelser. En stor erhvervsskole vil for eksempel både skulle
have fat i AMU-delen, EUD-delen og vejledningen om de gymnasiale uddannelser.
Tjeklister og nøgleord
I forbindelse med hver enkelt delvejledning findes der tjeklister med nøgleord, som vil kunne bruges
som et praktisk arbejdsredskab i forbindelse med opdatering af institutionernes hjemmesider. Disse
tjeklister indeholder også henvisninger til regelgrundlaget og vejledninger og fungerer som henvisning
til de konkrete afsnit i selve vejledningen.
Bruger I vejledningen i det elektroniske format på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside, kan I gå
direkte til de pågældende love og regler på Retsinformation eller til yderligere oplysninger på
Undervisningsministeriets hjemmeside og springe mellem afsnittene i selve vejledningsteksten.
Tilsyn med jeres hjemmesider i 2015
Den nye hjemmesidevejledning skal give jer et værktøj til at opfylde informationspligten og
kvalitetssikre oplysningerne på jeres hjemmesider.
Og jeg håber derfor, at I aktivt vil bruge vejledningen til at sikre, at jeres hjemmesider indeholder den
rette information. I anden halvdel af 2015 vil vi foretage et tematisk tilsyn, hvor vi vil følge op og sikre,
at jeres hjemmesider lever op til de gældende krav om oplysningspligt.
Hensigten med at annoncere hjemmesidetilsynet i så god tid er, at I derved har god tid til at få rettet op
på eventuelle mangler på jeres hjemmesider.
Vi udsender yderligere information om hjemmesidetilsynet, når vi igangsætter tilsynet i anden halvdel af
2015.
Har I spørgsmål i forbindelse med hjemmesidevejledningen, er I velkomne til at kontakte fuldmægtig
Pernille Ulla Knudsen på tlf.: 3392 5189 eller pr. e-mail: Pernille.Ulla.Knudsen@ktst.dk

