
Årsopgørelsen/Opgaveoversigt 

Vi har tilpasset de eksisterende sider til de nye behov. Eftersom der både er en overgangsperiode (der er 

behov for at tilgå de gamle tal) samt institutioner, der fortsat har ansatte under andre overenskomster og 

som ønsker at bruge den gamle timeregistrering er vi kommet frem til følgende løsning: 

For en administrator ser en tilfældig lærers årsopgørelse således ud. Bemærk Adm. Belastning kolonnen, 

som KUN kan ses af administratorer: 

 

I admin. Belastning kan der skrives, hvad man ønsker. Timer, procent, bogstaver, osv. 

Der vises nu kun timetal for hold altså lærerkrediteringer, holdnorm og lærernorm. Tillæg vil komme til at 

hedde tillæg/opgaver og vil kun indeholde selv titlen på tillæg/opgaven samt admin belastningsgrad.  

De budgetterede og realiserede kolonner blankes ved at oprette den nye lønposttype ”Uden Faktorer”.  

Den oprettes nøjagtig som tidligere enten på det enkelte hold eller i timefagfordelingsmodulet.  

Den nye lønposttype ser således ud: 



 

Admin-belastningsgraden kan vælges at bruges eller ej. Det er også muligt fortsat at skrive budgetterede 

timer. BEMÆRK: budgetterede timer ER synlige for læreren.  

Der kan fortsat oprettes lønposter med alle de gamle faktorer, hvis det ønskes. Den type kaldes avanceret: 

 

I timefagfordelingsmodulet i masseredigering af lønposter kan man vælge, hvorvidt nye lønposter skal 

oprettes uden faktorer eller som avanceret: 

 

Som standard står Uden Faktorer som lønposttype. Og ser således ud på siden: 

 

Benyttes admin belastningsgraden, så bliver den også hentet ind i timefagfordelingsprogrammet. Man vil 

derfor kunne fordele fag baseret på belastningsgraden. Hvis man ikke sætter en belastningsgrad, så kan 

programmet kun bruges til drag n drop af hold på de enkelte lærere.  



 

I den samlede årsopgørelse er der tilføjet tre nye kolonner med Adm. Belastning (hold), Adm. Belastning 

(tillæg) og Adm. Belastning (samlet): 

 

Under importer/eksporter Løntillæg og Løntimer er der kommet nye kolonner. 

 

Løntimer: 

 

Der kan IKKE masseredigeres ved at ændre typen Avanceret til typen Uden Faktorer og derefter importere 

løntimer, da Løntime-typen Avanceret ikke bliver slettet ved import. Det er kun Uden Faktorer, der slettes 

og kan importeres på ny. 

Løntillæg: 

 



Tidsregistrering 

På lærerens årsopgørelse er der kommet et nyt faneblad, der hedder tidsregistrering. Alle lærere har 

adgang til sin personlige tidsregistreringsside via et link i øverste menubar: 

 

På siden bliver der altid vist indeværende og forrige uge. Der er som default mulighed for at taste to tider 

ind dagligt. Er det nødvendigt, så kan der – via det grønne kryds i bunden af siden – tilføres en ekstra række 

på en given dag. Det er også muligt at se alle rækker for hele året ved at sætte flueben i Vis hele året.Dags 

dato bliver altid markeret med grøn farve. 

Timerne registreret på dagsbasis bliver opsummeret i øen i højre side. I bunden vil man finde timerne 

opsummeret på årsbasis. 

Der vil komme en rapportkilde til tidsregistreringssiden, så det er muligt at sammenholde alle læreres 

timeforbrug. 


