
Tilmeld dig kursusforløb i FLIS Data Analyse Platform, som er 
kommunernes nye indgang til FLIS og lær, hvordan du rapporter og 

analyser på FLIS-data direkte i Excel, Power BI eller et tilsvarende værktøj.

Hvad kræver det af 
deltagerne? 
Det er en fordel, hvis du har 
kendskab til et 
visualiseringsværktøj såsom 
Excel, Power BI eller lignende. 
Det er ikke en forudsætning, at 
du har stor erfaring med FLIS.

Kursus i FLIS DAP

Kursusforløb

Hvor afholdes kurserne?
Kurserne er på Teams. Når 
din FLIS-kontaktperson har 
tilmeldt dig kurset, vil du 
modtage en mail fra 
KOMBIT med et Teams-
link.

Hvornår er der kursus?
De enkelte moduler 
afvikles to gange - både i 
maj og juni. Din FLIS-
kontaktperson har 
modtaget KLIK-opgaver 
med praktisk information 
og link til tilmelding.

Få gennemgået, hvordan du bruger 
FLIS DAP. Modulet  er for dig, der skal 
lave analyser i FLIS DAP.

Vi samler op på brug og næste skridt 
med dataområderne. Modulet er for 
dig, der skal lave analyser I FLIS 
DAP.
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Bliv inspireret og lær at lave analyser og 
trække rapporter på et eller flere af de 5 
dataområder.

Modulerne 2-5 er for alle der har 
interesse for et eller flere af 
dataområderne. Kurserne er både for 
dig, der bruger analyser i dit arbejde og 
for dig der laver analyser. I melder jer til 
de moduler, som har jeres interesse.

Sådan kommer du i gang med FLIS DAP

Du kan deltage i uge 19 eller 231

Analyser på Borger og Økonomi 

Du kan deltage i uge 20 eller 242

Analyser på Ydelsesrefusion 

Du kan deltage i uge 20 eller 244

Analyser på Voksen handicappede

Du kan deltage i uge 20 eller 245

Sådan kommer du videre med FLIS-DAP

Du kan deltage i uge 21 eller 25

Analyser på Nøgletal 

Du kan deltage i uge 20 eller 243
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Der vil i forbindelse med opstarten på FLIS DAP være udvidet support

Brugerne af FLIS DAP kan efter behov koble sig på et ugentligt Teams-

møde og stille spørgsmål til deres brug af FLIS DAP. Du får mere 

information om support på kurset.


