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1. Elevforløb
I Lectio er det elevforløb, der definerer, hvilken uddannelse eleverne skal være på. Ved at knytte
elever til elevforløb, bestemmer man, hvilken uddannelse eleverne skal følge.
Når man opretter et elevforløb, skal man angive en skoleperiode bestående af en kombination af
CØSA-formål, version, evt. speciale og skoleperiode, f.eks. 1912v7-1:NS, 1912v7-12:G2.
Skoleperioden viser, hvilken uddannelse elevforløbet skal gælde for.
Man skal også angive en Lectio-elevtype, der bestemmer, hvilken uddannelsestype elevforløbet skal
være gældende for. F.eks. skal man vælge Lectio-elevtypen EUD GF2, hvis man oprette et elevforløb
til grundforløb del 2.
Der findes to forskellige typer elevforløb; korte og lange.
Korte elevforløb oprettes, når en gruppe elever er på skolen fuldtid i den periode, de tager
uddannelsen. F.eks. opretter man korte elevforløb til grundforløb del 1, hvor eleverne modtager
undervisning på skolen i seks måneder. Man opretter nye korte elevforløb, hver gang man har en ny
gruppe elever, der skal tage en uddannelse. Korte elevforløb er tilskudsudløsende.
Lange elevforløb oprettes, når man har elever, der kun er på skolen i kortere perioder i løbet af
uddannelsen. F.eks. opretter man lange elevforløb til hovedforløb, hvor elever kun er på skolen i
korte perioder og hovedsagligt er i praktik. Lange elevforløb varer ”uendeligt” og derfor opretter
man kun ét elevforløb pr. kombination af CØSA-formål, version, evt. speciale og skoleperiode, f.eks.
1912v7-1:NS. Eleverne placeres på elevforløbene med en individuel start- og slutdato på baggrund af
deres uddannelsesaftale. Lange elevforløb udløser ikke tilskud, i stedet er elevernes hold
tilskudsudløsende.
I det følgende beskrives oprettelsen af korte og lange elevforløb, samt hvordan elevforløbene
redigeres.

1.1. Opret elevforløb


Tilgå Stamdata  Elevforløb

På siden Rediger Elevforløb vises en liste over de elevforløb, der findes på skolen.
Navn viser navnet på elevforløbet. Dette skal være unikt for hele institutionen.
Elevtype henviser til en uddannelsestype. F.eks. henviser elevtypen EUD GF1 til grundforløb del 1.
Startår angiver det skoleår, forløbet starter i.
Afslutningsterminen viser, hvornår forløbet har sin afsluttende termin. Bemærk at dette felt kan

være blankt.
Antal elever viser antallet af elever, der er aktive på forløbet pr. dags dato.
Antal skoleår viser det aktive antal skoleår. Bemærk at dette felt kan være blankt.
Periode viser, hvornår forløbet starter og slutter.
Institutionsnummer henviser til den institution elevforløbet er tilknyttet.
Afdeling viser, hvilken afdeling forløbet er tilknyttet, hvis der er flere afdelinger på institutionen.

Elever og stamklasser vil automatisk tilknyttes samme afdeling som den afdeling elevforløbet er
tilknyttet.
Uddannelse viser hvilken uddannelse, vist i CØSA-formål og version, der er tilknyttet elevforløbet.
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I det følgende vises, hvordan korte og lange elevforløb oprettes og den efterfølgende redigering af
elevforløb forklares i punkt 1.2 Redigering af elevforløb.
1.1.1. Opret korte elevforløb
Følgende uddannelsestyper skal oprettes som korte elevforløb og ved brug af den angivne elevtype:
 10. Klasse – EUD10 = EUD10
 20/20 = EUD GF1
 Grundforløb del 1 = EUD GF1
 Grundforløb del 2 = EUD GF2
 EUS5 og EUS10 = EUD GF2
 Det studieforberedende år – merkantil EUX = EUD GF2
1.1.2. Eksempel på et kort elevforløb (EUD GF1)
Tilgå Stamdata  Elevforløb





Klik Opret elevforløb
Angiv forløbets Startår
I Lectio-Elevtype vælges elevtypen. I dette tilfælde angives EUD GF1
I Skoleperiode vælges en skoleperiode bestående af uddannelse, version, evt. speciale og
skoleperiode, f.eks. 327v1:G1. I uddannelsesmodellen kan man slå skoleperioder op, hvis
man er i tvivl om hvilken, der skal vælges. Uddannelsesmodellen ligger under Stamdata 
(Andre funktioner) Uddannelsesmodel




I Afdeling vælges den afdeling, elevforløbet skal være tilknyttet
Feltet UVM Institution bruges, hvis institutionen har flere afdelinger. Den valgte
institution vil have betydning for, hvilket institutionsnummer der fremgår af indberetninger



Klik Opret

På fanebladet Stamdata opsættes følgende:
 I feltet Slutdato angives pr. default elevforløbets slutdato på baggrund af den valgte
elevtype. Ved elevforløb med elevtype EUD GF1 sættes slutdatoen f.eks. 6 måneder frem fra
startdatoen
Side 6 af 103

EUD vejledning





I feltet Antal skoleår angives står der pr. default, hvor mange skoleår elevforløbet på
baggrund af den valgte elevtype. Ved elevforløb med elevtype EUD GF1 sættes antallet af
skoleår f.eks. til 0, da elevforløbet kun varer 6 måneder
I Afslutningstermin angives pr. default den afsluttende termin på baggrund af slutdatoen
for forløbet. I dette tilfælde er det Sommer 2019, da elevforløbet slutter d. 28/6

Se nærmere beskrivelse af de enkelte faner i punkt 1.2. Redigering af elevforløb.
1.1.3. Opret lange elevforløb
Følgende uddannelsestyper skal oprettes som korte elevforløb og ved brug af den angivne elevtype:
 Hovedforløb = EUD HF
 Hovedforløb før reform = EUD HF Prereform
 EUD-enkeltfag = EUD Enkeltfag
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Grundlæggende voksenuddannelse = EUD GVU
Der skal også oprettes et elevforløb med elevtypen EUD Andre. Dette skal bruges i
forbindelse med indlæsning af uddannelsesaftaler

1.1.4. Eksempel på et langt elevforløb (EUD HF)
Tilgå Stamdata  Elevforløb






Klik Opret elevforløb
Angiv forløbets Startår
I Lectio-Elevtype vælges elevtypen. I dette tilfælde angives EUD enkeltfag
I Afdeling vælges den afdeling elevforløbet skal være tilknyttet
Feltet UVM Institution bruges, hvis samme skole har flere afdelinger. Vælg da den
relevante institution, som er udmeldt af UVM



Klik Opret

På fanebladet Stamdata opsættes følgende:
 I feltet Slutdato sættes datoen til langt frem i fremtiden
 Felterne Antal skoleår og Afsluttende termin er ikke relevant for hovedforløb og
blankes derfor
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1.2. Redigering af elevforløb

På fanebladet Stamdata vises følgende:
I øen Forløb ses oplysninger om:
Navn viser navnet på elevforløbet.
Startår angiver det skoleår, forløbet starter i.
Startdato viser startdatoen for forløbet, og vil automatisk være udfyldt ud fra elevtypen.
Slutdato viser slutdatoen for forløbet, og vil ved korte forløb automatisk være udfyldt ud fra
elevtypen.
Antal skoleår viser antal aktive skoleår, og skal ved lange elevforløb være blanket.
Afslutningstermin viser, hvornår forløbet har sin afsluttende termin, og skal ved lange elevforløb
være blanket.
Uddannelsesgruppe indikerer, hvilken uddannelse eleverne på elevforløbet tilhører, f.eks. EUD
eller 10 kl.
Lectio-elevtype viser hvilken elevtype, der er knyttet til forløbet og henviser til en
uddannelsestype.
Afdelingstilknytning angiver hvilken afdeling elevforløbet er tilknyttet.
Ekstra afdelinger angiver om elevforløbet er tilknyttet flere afdelinger.
UVM institution angiver hvilken afdeling elevforløbet tilhører med det udmeldte institutionsnr.
Note kan skrives såfremt det ønskes at have en administrativ note på forløbet.
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Eksternt ID angives, hvis man har et Eksternt ID fra EASY A. Dette er kun relevant så længe man

arbejder med EASY-synkroniseringen.
I øen EUD opsætning ses oplysninger om:
Skoleperiode, som angiver hvilken skoleperiode elevforløbet har, på baggrund af elevernes
uddannelse.
Skoleperiode EUX, som kun er relevant for elevforløb med elevtypen EUD HF og EUD HF
prereform og kun ved tekniske uddannelser med EUX. I uddannelsesmodellen kan man slå
skoleperioder op, hvis man er i tvivl om hvilken, der skal vælges. Uddannelsesmodellen ligger under
Stamdata  (Andre funktioner) Uddannelsesmodel
I øen Indberetninger ses oplysninger om:
Eksamensindberetning (XPRS), indikerer om elevforløbet skal eksamensindberettes. Da
eksamener på EUD ikke foregår via XPRS, skal der ikke være flueben.
SU-grundlag skal stå til Elevforløb, hvis forløbets elever skal have SU. Skal der ikke udløses SU,
skal feltet være blankt.
Alternativt SU-CØSA-formål skal kun benyttes i forbindelse med VUC.
Alternativt SU-institutionsnr. angives, hvis en elev skal indberettes til SU via en anden
institution. Ved SU indberetninger vil dette inst. nr. blive brugt i stedet for det normale inst. nr. på
forløbet, hvis det er udfyldt.
UU-indberettes skal stå til Elevforløb, hvis eleverne på forløbet skal indberettes til
Ungedatabasen. Skal det ikke indberettes til UU, så skal der stå Indberettes ikke.
Aktivitetsindberetning opsætning angiver, hvorvidt elevforløbet er opsat til at udløse tilskud.
Dette kan redigeres under fanebladet Aktivitetsindberetning.
Aktivitetsindberetning skoledagskalender angiver, hvilken dagskalender, der anvendes.
Dagskalenderen er vigtig for udløsning af tilskud, da det er her undervisningsdage er markeret.
På fanebladet Elever vises de elever, der er på forløbet, deres start- og slutdato på forløbet og om
de har en periodevis tilknytning til forløbet.
På fanebladet Stamklasser vises de stamklasser, der er knyttet til elevforløbet.
På fanebladet Aktivitetsindberetning kan der opsættes tilskudsoplysninger og man har
mulighed for at få et overblik over tilskud for alle aktive elever på elevforløbet.
NB! Det er kun grundforløb, der skal udløser tilskud via elevforløb. For hovedforløb udløses
tilskuddet via hold.
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I øen Fuldtidstilskud opsætning opsættes generelle tilskudsoplysninger:
 I drop-down menu Opsætning af fuldtidstilskud angives om tilskuddet skal udregnes
manuelt, automatisk eller om elevforløbet ikke skal være tilskudsudløsende
 I feltet Ansvarsområde er der mulighed for at notere et ansvarsnummer, der vil overføres
til holdets tilskudslinjer i aktivitetsindberetningskladden hvor man kan filtrere på Ansvarsnr..
Man kan både bruge bogstaver og tal.
I øen Autoberegnet tilskudsopsætning vises de forskellige tælleperioder, det tilhørende
tilskudsmærke, tælledatoer og varighed.
I øen Beregnet tilskud vises en oversigt over alle aktive elever på elevforløbet og det beregnede
tilskud for den enkelte elev for hver tælleperiode.

2. Opret stamklasse
Når der er oprettet elevforløb, kan der oprettes stamklasser.
I forbindelse med grundforløbene definerer stamklasser en gruppe elever, der følges ad gennem
deres uddannelse. Der oprettes en stamklasse pr. gruppe elever, der starter på et grundforløb.
Bemærk at elever fra forskellige elevforløb godt kan gå i samme stamklasse.
På hovedforløb oprettes, der kun én stor stamklasse, som alle hovedforløbselever tilknyttes.

2.1. Stamklasser til grundforløb


Tilgå Stamdata  Stamklasser

På siden Rediger Stamklasser vises en liste over skolens stamklasser.
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Listen viser alle aktive stamklasser.
Navn viser stamklassens navn.
Betegnelse og skoleår viser stamklassens betegnelse i det aktuelle skoleår. Hvis en stamklasse
løber over flere år kan den have flere betegnelser. Det er stamklassens betegnelse, der vises i
skemaer m.m.
Start år viser det skoleår, hvor stamklassen er startet.
Antal elever viser, hvor mange aktive elever, der er tilknyttet stamklassen pr. dags dato.
Aktive år viser skoleår og stamklassebetegnelse for hvert af de skoleår, hvor stamklassen er aktiv.
Elevforløb viser det elevforløb, der er angivet, at stamklassen skal være tilknyttet. Bemærk at
elever fa forskellige elevforløb godt kan være tilknyttet samme stamklasse.

NB! Bliver der sat elever på stamklassen før stamklassen er aktiv, vil der stadig stå ”0” i kolonnen

Antal elever. Først når stamklassen bliver aktiv vil elevtallet fremgå.
Eksisterende stamklasser kan redigeres ved at klikke på stamklassenavnet i listen.


Klik på Opret Stamklasse for at oprette en ny stamklasse



Vælg et elevforløb i feltet Elevforløb. Via elevforløbet er det givet, hvilket startår
stamklassen skal have. Elevforløbet definerer også hvilken uddannelsestype stamklassen
tilhører og hvor mange år den skal være aktiv. Stamklassen vil automatisk blive oprettet for i
de aktive skoleår som elevforløbet er aktivt i.
Indtast koden for stamklassen i feltet Kode. En stamklasse skal have et unikt navn, derfor er
dette felt en hjælp til automatisk generering af et unikt stamklassenavn. Navnet vil komme
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til at bestå af startåret samt en Kode i form af et til flere bogstaver og/eller tal. Det
automatisk genererede stamklassenavn vil kunne ændres senere, hvis man på et tidspunkt
ikke vil benytte sig af denne konvention
Klik på Opret eller på Annuller for at fortryde

2.1.1. Elever


Klik på fanebladet Elever

På fanebladet Elever vises, hvilke elever, der er tilknyttet stamklassen sammen med oplysninger
om elevID, CPR. nr. og elevforløb. Der vises en start- og slutdato for, hvornår eleven er aktiv på
skolen. Der vises også en tilknytning start og tilknytning slut, som er datoer for, hvornår eleven er
tilknyttet stamklassen.
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NB! Elevers tilknytning til stamklassen tilføjes eller fjernes på siden Elever  Historik.

Se mere i punkt 4.3 Rediger elev.

2.2. Stamklasser til hovedforløb
Der skal kun oprettes én stamklasse pr. afdeling, hvor der er EUD-aktivitet. Stamklassen oprettes i
forbindelse med EASY-synkroniseringen og så længe man er i gang med at synkronisere, skal navn
samt betegnelserne hedde Auto-sf. Når synkroniseringen er afsluttet kan navn og betegnelser
omdøbes og der kan evt. tilføjes afdelingsnavn. Det eksterne ID og Kode skal altid være Auto-sf pga.
indlæsning af uddannelsesaftaler, men navn og betegnelse må gerne ændres. Stamklassen skal
oprettes på baggrund af et elevforløb med Lectio-elevtypen EUD Andre. For nærmere information,
se EASY-integration EUD vejledning.
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3. Hold
Følgende afsnit forklarer, hvordan man opretter og redigerer hold.
Der er mulighed for at oprette to typer hold; Hold og Hold hovedforløb.
Hold bruges når der skal oprettes hold til elever, der er på skolen fuldtid, f.eks. hold i forbindelse
med GF1.
Hold hovedforløb bruges til elever, der er i gang med deres hovedforløb og som kun er inde på korte
skoleophold.
De to typer hold adskiller sig både i oprettelsen og opsætningen, hvorfor de beskrives særskilt i det
følgende.


Tilgå Stamdata  Hold

På siden Rediger Hold – Vælg Fag vises en liste over, hvilke fag skolen har oprettet hold til,
f.eks. Matematik og Administration (1912).
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Ved klik på et fag vises siden Rediger Hold. Her vises en liste over hold, der er tilknyttet det valgte
fag.

3.1. Hold










Tilgå Stamdata  Hold
Klik på Opret hold
Vælg det skoleår, hvor holdet starter i feltet Startår
Fjern fluebenet ud fra Karakterer, hvis der ikke skal tilknyttes karaktertyper til holdet. Det
er muligt at tilknytte karaktertyper efterfølgende. Fjerne man ikke fluebenet vil de
karaktertyper der er angivet i afdelingens standard fristsæt automatisk blive tilknyttet holdet
Vælg XPRS fag. Ved udfyldelse af XPRS fag kan der søges på bogstavkombinationer,
uddannelse, XPRS kode eller dele af disse
Indtast navnet på holdet i feltet Betegnelse
Vælg Afsluttende termin. Der vil automatisk blive oprettet holdelementer for skoleår op
til afsluttende termin
Prøvefagskategori angiver om faget er obligatorisk fag, studieretningsfag eller valgfag.
Periode angiver holdets start/slutdato. Det er ikke nødvendigt at angive disse datoer, men
kan benyttes i tilfælde af oprettele af kortere hold. Hvis perioden blankes bruges afdelingens
start og slutdato for skoleåret

Side 17 af 103

EUD vejledning



Klik på Opret for at oprette holdet eller Annuller for at fortryde oprettelse af holdet

I øen Holdbetegnelser redigeres holdets betegnelse. Holdbetegnelser kan ændres for hvert
skoleår holdet er aktivt i. Holdbetegnelsen dækker over alle holdelementerne og er betegnelsen for
det samlede hold.
I øen Holdelementer oprettes og redigeres holdets holdelementer.
Ved klik på
under de eksisterende holdelementer kan der tilføjes et nyt holdelement.
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For hvert holdelement kan der angives:
 Et navn i feltet Elementnavn
 En holdnorm i feltet Holdnorm. Her udfyldes antal moduler holdet skal have afholdt i den
pågældende periode
 Evt. en ugenorm i feltet Ugenorm. Her udfyldes antal moduler holdet skal have pr. uge.
 Om der skal registreres fravær på elementet i feltet Fravær
 Evt. en elementkode i feltet Elementkode. Elementkoden angivet holdets fag
 Evt. et Eksternt ID. Dette er kun relevant i forbindelse med EASY-synkroniseringen og
feltet vil automatisk være udfyldt, hvis holdet er oprettet via. EASY-synkroniseringen
 Et skoleår, hvori elementet er aktivt i feltet Skoleår
 En periode, hvis perioden afviger fra holdets start- og slutdato
Desuden ses det aktive elevtal for elementet i kolonnen Elevtal.
Ved klik på ud for et holdelement markeres elementet med rød baggrund, hvilket betyder, at det
bliver slettet, når der klikkes på Gem/Anvend. Et holdelement kan dog kun slettes, hvis der ikke er
tilknyttet oplysninger om lærere, elever, lektioner, dokumenter og lignende.



Klik på Gem for at afslutte eller Anvend for at fortsætte redigeringen

Hvis der er uoverensstemmelser mellem de indtastede oplysninger, vil der komme en fejlmeddelelse
ved klik på Gem, som f.eks. denne:

3.2. Hold hovedforløb
På hovedforløb oprettes hold på baggrund af kombinationsfag (lokale fag med flere underfag). Læs
mere om dette i punkt 3.3 Kombinationsfag.
Hovedforløbshold har som hovedregel kun ét holdelement. Der kan dog være undtagelser, f.eks. i
tilfælde, hvor alle elever ikke skal følge alle de underfag, der tilknyttet holdet. I de tilfælde vil man
lave ekstra holdelementer.
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Tilgå Stamdata  Hold
Klik på Opret Hold
Vælges Opret hold hovedforløb

Her udfyldes de grundlæggende oplysninger for holdet.
 Holdnavn angiver holdets navn
 XPRS Fag er det fag holdet skal følge. Her benyttes et kombinationsfag.
 Periode angiver den periode holdet strækker sig over
 Afdeling angiver den afdeling holdet tilhører



Klik Opret

I øen Hold redigeres grundlæggende oplysninger.
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Holdets navn kan redigeres i feltet Navn
Holdets XPRS-fag kan ændres i feltet XPRS Fag
Holdets fagtilknytning kan ændres i feltet Fag. Der er oprettet faggrupper per
uddannelse/speciale. Man kan f.eks. vælge faget Lægesekretær (1912)
Feltet Niveau er ikke relevant for hovedforløbshold og sættes derfor til -

I øen Holdbetegnelser redigeres holdets betegnelse. Holdbetegnelser kan ændres for hvert
skoleår holdet er aktivt i.
I øen Holdelementer oprettes og redigeres holdets holdelementer.
Ved klik på
under de eksisterende holdelementer kan der tilføjes et nyt holdelement.


Klik på Gem for at gemme ændringer eller Annuller for at fortryde ændringer

3.3. Kombinationsfag
På EUD benytter man sig af kombinationsfag til hovedforløb. Et kombinationsfag er en fagpakke med
flere underfag, og når det kobles til et tilskudsudløsende hold, anses holdet for et skoleforløb.



Tilgå Stamdata  Fag
Klik på Opret lokalt fag

I øen Stamdata skal det lokale fags stamdata angives:
 I feltet XPRS Fag angives den ønskede XPRS kode for faget. UVM melder fagkoder ud på til
49999. Man har derudover mulighed for at oprette lokale fag med en fagkode, der ligger i
intervallet 50000-99999. Et kombinationsfag er et lokalt fag.
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Der skal ikke angives Niveau for et kombinationsfag
Radioknapperne ud for Fagtype angiver fagets type, som i dette tilfælde skal være
markeret ved Kombinationsfag (EUD hovedforløb)
I drop-down menu Fag angives hvilket fag, det lokale fag skal kategoriseres under. Når faget
anvendes på et hold, vil faget vises på siden Rediger Hold – Vælg Fag. Man kan f.eks.
kategorisere faget efter uddannelse/speciale. Lader man feltet være blankt vil faget
kategoriseres under Øvrige hold
I feltet Betegnelse angives fagets navn. F.eks. ’Salgsassistent 2. modul’
I feltet Kortbetegnelse angives et forkortet navn for faget. F.eks. ’Salgsass. 2’
Punktet Underfag angiver fagets underfag
I feltet Vælg Fag kan man søge på specifikke fag, som skal være underfag på
kombinationsfaget. Fagene tilknyttes faget ved at klikke Tilføj underfag

3.4. Elever
Fanebladet Elever er nærmere forklaret i Lectios Administratorvejledning.

3.5. Lærere
Fanebladet Lærere er nærmere forklaret i Lectios Administratorvejledning.

3.6. Karaktertyper
Under fanebladet Karaktertyper kan der tilknyttes karaktertyper samt karakterfristsæt til holdet.
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I øen Opsætning kan man opsætte overordnede karakteroplysninger for de enkelte
holdelementer.
I drop-down menu Karakterfristsæt kan man vælge et allerede oprettet karakterfristsæt og
knytte det til et holdelement. Ønsker man ikke at gøre brug af karakterfristsæt, lader man feltet
være blankt. Arbejder man uden karakterfristsæt kan holdets lærer afgive sine karakterer, når det
ønskes fra holdets startdato og frem. Karakteren vil blive offentliggjort for eleverne med det samme
efter afgivelse.
I drop-down menu karakterskala kan man vælge, hvilken karakterskala det enkelte holdelement
skal være tilknyttet.
I felterne Vægt kan man ændre hvilken vægtning karakterer givet for holdelementet skal have for
elevernes gennemsnit.

I øen Karaktertyper er det muligt at koble de enkelte holdelementer til en karaktertype og et
XPRS-fag.
Man kan tilføje flere karaktertyper ved at bruge drop-down menuen nederst på siden.
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Under Stamdata og øen Rediger ligger der tre forskellige punkter, som masseredigerer og
masseopretter det ovenstående.
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Under Karakterfristsæt – Indtastningsperioder opretter man fristsæt til hold.
Under Karaktertypers tilknytning til hold massetilknytter man karaktertyper til
holdelementer.
Under Karakterfristsæts tilknytning til hold massetilknytter man fristsæt til hold.
Læs mere om dette i Lectios Elevmodulvejledning.

3.7. Timeregnskab
Fanebladet Timeregnskab er nærmere forklaret i Lectios Administratorvejledning.

3.8. Eksamen
Fanebladet Eksamen er nærmere forklaret i Lectios Eksamensmodulvejledning.

3.9. Aktivitetsindberetning
Under fanebladet Aktivitetsindberetning kan man administrere tilskudsrelevante oplysninger
for holdet. På hovedforløb udløses der tilskud via. hold, modsat grundforløb, hvor tilskud udløses
via. elevforløb. Dette afsnit er derfor kun relevant for hovedforløbshold.
I øen Aktivitetsindberetning – Generelt opsættes overordnede oplysninger om holdets
tilskud.
 I drop-down menu Aktivitetsindberetning udløsning type vælges Fuldtid automatisk
(EUD)
 I feltet Ansvarsområde er der mulighed for at notere et ansvarsnummer, der vil overføres
til holdets tilskudslinjer i aktivitetsindberetningskladden hvor man kan filtrere på Ansvarsnr..
Man kan både bruge bogstaver og tal.
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I drop-down menu Tilskuds-institutionsnr. angives det institutionsnummer, der skal
modtage tilskud for holdet. Hvis skolen har flere afdelinger, skal man sørge for at angive den
rigtige afdeling
I DS-afdeling benyttes kun på skolepraktikhold
I felterne Undervisnings start-slutdato angives, hvornår undervisningen på holdet
finder sted. Dermed angives det også, hvilke dage holdet udløser tilskud for. Startslutdatoen er pr. default de dage, der er angivet på holdets stamdata-fane
Feltet Skoledagskalender står pr. default til Standard, men hvis man på skolen arbejder
med flere dagskalendere, kan man her angive en anden dagskalender end afdelingens
standard
Fjernundervisningsprocent benyttes ikke på EUD

I øen Aktivitetsindberetning – Fuldtid (EUD) angives skoleperioder og tælleperioder.
 I kolonnen Skoleperiode kan man tilføje de skoleperioder, der skal udløses tilskud for på
holdet. Det er vigtigt, at man angiver alle de skoleperioder, der matcher holdets elever,
ellers vil eleverne ikke medregnes i aktivitetsindberetningen. Elevernes skoleperiode er
bestemt af deres tilknytning til et elevforløb
 I kolonnerne Tælleperiode start og Tælleperiode slut angives tælleperioderne for de
enkelte skoleperioder

Side 26 af 103

EUD vejledning

Klikker man på Elevopsætning, har man mulighed for at ændre tilskudsoplysninger om TMK,
rekvirent på elevniveau og tælleperiode inden erhvervsrettet påbygning på elevniveau.



Klik Gem

I øen Beregnet tilskud kan man nu se de beregnede tilskud for eleverne per tælleperiode. Hvilke
tælleperioder, der gør sig gældende for den enkelte skoleperiode kan findes under Stamdata 
Uddannelsesmodel  Skoleperioder.

Ved klik på Rediger… ud for eleven får man mulighed for manuelt at korrigere i elevens
tilskudsoplysninger pr. tilskudslinje.

3.10.

EUD

Under fanebladet EUD ses øerne Skoleforløb og AUB.
Øen Skoleforløb angiver, hvorvidt holdet skal udledes som et skoleforløb. Skoleforløb vises på
elevens EUD historik og viser hvornår eleven er på skoleophold. I dropdown menuen kan vælges
følgende muligheder:
Autoudledes: Denne type udleder automatisk, hvilken type holdet er. Hvis holdet er opsat til
tilskud eller er et eksamenshold (dvs. har en fagkode der henviser til eksamensprojekt eller
fagprøve) udledes det automatisk som skoleforløb.
Skoleforløb: Denne type bruges, hvis holdet ikke skal udløse tilskud eller er et eksamenshold, men
alligevel skal udledes som skoleforløb.
Skoleforløb – udlån: Denne type bruges, hvis holdet skal være et skoleforløb, men eleven tager
skoleforløbet på en anden skole
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Øen AUB er nærmere forklaret i punkt 11. AUB

3.11.

Kopier hold

Hvis man ønsker at oprette et hold, der ligner et eksisterende hold, kan man bruge funktionen
Kopier hold. Når der kopieres et hold, kopieres holdets stamdata med over til det nye hold, og
dermed er det ikke nødvendigt at oprette holdet helt forfra.




Klik på Stamdata  Hold
Klik på Opret Hold
Klik på fanebladet Kopier hold
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I feltet Kopier fra angives en del af eller hele navnet på det hold, man ønsker at kopiere
I feltet Betegnelse angives betegnelsen for det nye hold
Klik Kopier

Herefter vises siden Rediger Hold, hvor det er muligt at færdiggøre opsætningen af holdet.

3.12.

Slet hold

For at slette et hold skal alle holdelementer på holdet være slettet først. Dette betyder også, at hvis
et holdelement har været i brug til undervisning, kan der opstå problemer med at slette det, da der
kan være oprettes skemaaktiviteter evt. med undervisningsmateriale på holdelementet. Slet
funktionen er primært tænkt som en mulighed for at fjerne hold, der er fejloprettede fra starten af.


Klik på Slet hold for at slette holdet

Side 29 af 103

EUD vejledning

3.13.

Se inaktive hold

Pr. default vises kun hold, der er aktive i valgte og fremtidige skoleår. For at se inaktive hold i
oversigten skal flueben i Vis kun aktuelle fjernes.

Dette kan gøres enten i oversigten eller under det enkelte fag. Herefter bliver inaktive hold synlige i
oversigten.

4. Elever
Elever i Lectio kan både oprettes manuelt, via indlæsning af deres uddannelsesaftale eller via
ansøgermodulet. I dette afsnit vil fremgangsmåden for den manuelle oprettelse samt oprettelsen via
indlæsningen af uddannelsesaftale beskrives. For information om oprettelsen af elever via
ansøgermodulet henvises til Lectio Ansøger vejledning. Videre beskrivelse af redigering af eleverne
beskrives efterfølgende.
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4.1. Opret elev manuelt



Klik på Stamdata  Elever
Klik på Opret elev




Udfyld felterne Stamklasse, Elevforløb, CPR-nr, Fornavn og Efternavn
Klik på Opret for at oprette eleven eller Annuller for at fortryde oprettelsen

Ved oprettelse af en elev, som eksisterer, men er inaktiv på skolen, søges eleven frem i Evt.
eksisterende elev, hvorfra alle stamoplysninger udfyldes automatisk. Der skal stadig påsættes en
Stamklasse, og et Elevforløb. Bemærk, at elever, der påbegynder ny uddannelse, der ligger i en
anden uddannelsesgruppe, skal oprettes som nye elever, da man ikke kan ændre i uddannelsen på
en elev, der først er oprettet. F.eks. kan en elev godt skifte uddannelse fra 1912 til 1922 uden, at
man skal oprette en ny elev, men hvis eleven skal skifte fra EUD til VUC skal man oprette en ny elev.
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Eleven er nu oprettet:

Eleven får automatisk tildelt Elev ID ved oprettelsen.
Der kan nu tilføjes yderligere informationer om eleven
Se mere om hvordan informationer om en elev tilføjes og redigeres i punkt 4.3 Rediger elev.

4.2. Opret elev via Indlæs uddannelsesaftale
Det er også muligt at oprette en elev ved indlæsningen af elevens uddannelsesaftale. Ved at bruge
denne funktionen registreres tilknytning til stamklasse, elevforløb og praktiksted automatisk.
 Klik på Stamdata  Elever
 Klik på Indlæs uddannelsesaftale
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Tast elevens cpr.nr. ind i feltet CPR-nummer og tryk Næste:



Indtast navn på eleven og klik Opret:

Nu vises siden Indlæs uddannelsesaftale.
Under punktet Information ses oplysninger om uddannelsesaftalens periode, uddannelse, XPRSelevtype og adgangsvej.
Under punktet Historik ses forslag til opdateringer af elevens historik herunder elevens
indmeldelsesdato, udmeldelsesdato og elevforløb. Disse opdateringer slår igennem i hele Lectio, og
kan ses under fanebladet historik. I nogle tilfælde vil der komme flere end ét forslag op. I disse
tilfælde skal man vælge det elevforløb, der er mest passende til eleven.
Under punktet EASY-P uddannelsesaftale vises alle elevens uddannelsesaftaler fra EASY-P.
Under punktet Skolepraktik ses forslag til holdtilknytninger til skolepraktikhold, hvis
uddannelsesaftalen indeholder skolepraktik.
Under punktet Praktiksted ses oplysninger om det praktiksted, hvis et sådant er knyttet til
uddannelsesaftalen. Hvis det ikke allerede er findes i Lectio, er der mulighed for at oprette det.
Dette registreres under Stamdata  Praktiksteder. Se mere i punkt 6. Praktiksteder.


Klik Udfør
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Nu oprettes eleven på baggrund af de oplysninger, der er givet ved uddannelsesaftale

4.3. Rediger elev
Efter oprettelsen af en ny elev vises siden Rediger elev. Denne side kan også tilgås via Stamdata
 Elever.
Under fanebladet Stamdata ses de overordnede oplysninger om eleven.


I øen Stamoplysninger udfyldes de relevante informationer om eleven
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Det er muligt at angive et fiktivt cpr-nummer ved eks. udenlandske elever. Dette kan genereres
under Stamdata  Generér fiktivt CPR-nummer.
Øverst er der en genvej til Elevens side, hvor man f.eks. kan se elevens skema og fravær m.m.
Funktionen Udskriv danner en udskrift af stamdataoplysninger og protokollinjer på eleven.

I øen Uddannelsesinformation ses elevens uddannelsesoplysninger. Det er muligt at redigere
mange af oplysningerne. Vær opmærksom på at ændres oplysningerne, så slår det i gennem med
det samme. Ønsker man at lave fremtidige ændringer, kan dette gøres under fanebladet Historik.
I kolonnen Uddannelse ses elevens XPRS-uddannelse vist ved navn, CØSA-formål og version
I kolonnen Elevforløb ses elevens nuværende elevforløb.
I kolonnen XPRS-elevtype ses elevens XPRS-elevtype.
I kolonnen Adgangsvej ses elevens adgangsvej, hvis eleven er EUD HF prereform.
Kolonnen Studieretning er ikke relevant for EUD.
I kolonnen Stamklasse ses elevens nuværende stamklasse.
I kolonnen Midlertidig stamklasse ses elevens eventuelle midlertidig stamklasse.
I kolonnen Indmeldelsesdato ses datoen, hvorved eleven blev indmeldt. Dette er pr. default
elevforløbets startdato, eller elevens oprettelsesdato, hvis eleven blev oprettet efter elevforløbets
start. Elevens fravær trækkes fra indmeldelsesdatoen og ikke fra skoleårets start.
I kolonnen Udmeldelsesdato ses elevens eventuelle udmeldelsesdato. Fra denne dato af
registreres der ikke længere fravær på eleven. Ved indlæsning af uddannelsesaftale angives
udmeldelsesaftalen automatisk på baggrund af uddannelsesaftalens slutdato.
I kolonnen Afgangsnote kan notater omkring elevens udmeldelse tilføjes. Oplysningen kommer
med i eksporten og kan bruges ved orientering af UU-centre.
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I kolonnen Brugernavn ses elevens Lectio-brugernavn. Dette kan også ændres massevis under
hold- og klassesider. Se mere i Lectios Administratorvejledning i afsnittet om adgangsrettigheder.



Klik på Gem/Anvend

4.3.1. Elevsager
Under fanebladet Elevsager er det muligt at uploade filer, der er tilknyttet eleven.
Se mere om dette i Lectios Administratorvejledning, i afsnittet om Elevsager.
4.3.2. Ansøger
Under fanebladet Ansøger ses oplysninger om elevens grundskole og optagelsesgrundlag.
Er eleven oprettet via Ansøgermodulet, vil disse oplysninger automatisk være udfyldt.
Hvis eleven er oprettet manuelt, skal man selv indtaste dem.
Se mere om dette i Lectios Administratorvejledning i afsnittet om Ansøgere.
4.3.3. Værge
Under fanebladet Værge ses oplysninger om elevens værger.
Se mere om dette i Lectios Administratorvejledning i afsnittet om Værge.
4.3.4. Holdtilknytninger
Under fanebladet Holdtilknytninger ses en oversigt over alle elevens hold.
I øen Tilknytning til holdelementer ses en oversigt over alle elevens tidligere, nuværende og
fremtidige holdtilknytninger.
I kolonnen Skoleår vises det skoleår holdelementet er aktivt i.
I kolonnen Hold står holdnavnet.
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I kolonnen Holdelement står holdelementnavnet.
I kolonnen Datoer kan elevens tilknytning til holdelementerne redigeres eller fjernes. For at fjerne
holdtilknytninger fjernes fluebenet ud for de enkelte holdelementerne. For at redigere elevens
holdtilknytning klikkes der på den blå stjerne og der indsættes nye datoer i felterne. Det er ikke
nødvendigt at udfylde begge datoer.
I kolonnen Beregnede datoer vises start- og slutdatoen for elevens tilknytning til
holdelementerne. Hvis felterne under Datoer ikke redigeres, bestemmes datoerne pr. default ud fra
holdelementets start- og slutdato.

I feltet Tilføj holdelementer(er) kan der tilføjes nye holdtilknytninger ved at fremsøge det
ønskede holdelement.


Vælg holdet i feltet Tilføj holdelementer(er)

Side 37 af 103

EUD vejledning



Klik Anvend/Gem

I feltet Afslut holdtilknytninger er der mulighed for at afmelde eleven fra alle aktive og
fremtidige holdelementer ud fra en angivet dato. Her indsættes datoen i feltet, og der klikkes
dernæst Afslut holdtilknytninger. Bemærk at alle holdtilknytninger automatisk afsluttes, hvis eleven
udmeldes.


Klik Anvend/Gem for at gemme ændringer

Hvis eleven er tilknyttet skolepraktik ses boksen Opdater skolepraktik automatisk. Hvis der
sættes flueben her, vil elevens tilknytning til skolepraktikhold blive opdateret automatisk, hvis
eleven sættes på hold, der udledes som skoleforløb, dvs. hold, der udløser tilskud eller er
eksamenshold.


Sæt flueben i Opdater skolepraktik automatisk



Klik Anvend/Gem
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I øen Foreslåede hold ses en række foreslåede hold som eleven kan tilknyttes. De hold, der
foreslås har alle en skoleperiode, der matcher skoleperioden på elevens elevforløb. Derudover vises
der kun hold, der er aktive i den periode, hvor eleven er tilknyttet et elevforløb.
I kolonnen Hold ses holdets navn.
I kolonnen Periode ses holdets start- og slutdato.
I kolonnen Fag ses holdets fagkode og navnet på faget.
I kolonnen Elevtal ses antallet af elever, der har tidligere, nuværende eller fremtidige tilknytninger
til holdet.
I kolonnen Prøvefagskategori ses holdets prøvefagskategori. Kolonnen sorteres pr. default med
obligatorisk fag først og dernæst valgfag.
I kolonnen Status fremgår det, hvorvidt eleven er tilknyttet holdet eller ej.


Sæt flueben i boksen ud for de valgte hold



Klik Tilføj valgte



Klik Anvend/Gem

Eleven vil nu være tilknyttet holdene.
4.3.5. Historik
Under fanebladet Historik ses en række oplysninger om elevens uddannelseshistorik.
I øen Visualisering af elevforløbshistorik ses en grafisk afbildning af elevens historik på tværs
af elevens uddannelser.
Den grønne vandrette linje viser perioden, hvori eleven er tilknyttet elevforløbet.
Den grå vandrette linje viser elevforløbets periode.
De striplede linjer viser indmeldelsesdato og enten forventet slutdato eller en angivet
udmeldelsesdato.
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I øen Historik rækker ses en oversigt over elevens tilknytninger til stamklasser, elevforløb og
XPRS-elevtype.
I kolonnen Startdato ses startdatoen for elevens tilknytninger. Initielle data angiver de data eleven
blev oprettet med.
I kolonnen Ændring ses den stamklasse, det elevforløb, den XPRS-elevtype eller den hændelse, der
er gældende på den dato, der står i kolonnen Startdato.

Historikrækker kan fjernes ved at klikke på det røde kryds i højre kolonne.
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Klik på Gem/Anvend for at gemme ændringer

I øen Indsæt historik kan man indsætte ny historik til eleven.



Vælg Startdato og indsæt en startdato for historikken i feltet Dato
Indsæt den nye stamklasse, det nye elevforløb og/eller den nye XPRS-elevtype i de
pågældende felter ud for Type
Klik Indsæt historik



Klik Anvend/Gem




Historikken er nu indsat.

Det er også muligt at indsætte nye initielle data for eleven, som angiver de data eleven blev oprettet
med.


Klik på Elevstart
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Indsæt dernæst historikken ved ovenstående fremgangsmåde. En elev kan kun have én stamklasse
og ét elevforløb i Initielle data, så hvis man indsætter ny historik skal gamle historik af samme
type slettes.


Klik Anvend/Gem

I øen Optælling ses en oversigt over elevens Elevtype-, Elevforløb-, XPRS-uddannelse-, SU-,
Stamklasse- og XPRS-elevtypehistorik.
I kolonnen Historiktype står der hvilken historiktype, der er tale om dvs. enten elevens elevtype,
elevforløb, XPRS-uddannelse, SU, stamklasse eller XPRS-Elevtype.
I kolonnen Start står startdatoen for den pågældende historik.
I kolonnen Slut står slutdatoen for den pågældende historik.
I kolonne Varighed i dage står antallet af dage for den enkelte historik.
I kolonnen Beskrivelse står navnet på historiktypen, f.eks. navnet på elevens stamklasse eller
XPRS-uddannelse.
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4.3.6. EUD Historik
Under fanebladet EUD Historik ses en oversigt med de mest relevante oplysninger for elevens
uddannelse, så man nemt kan skabe overblik over elevens uddannelsesforløb.

Ved klik på Indlæs uddannelsesaftale åbnes et nyt vindue, hvor oplysninger om
uddannelsesaftalen samt opdateringer af elevens historik, skolepraktik, praktiksted og
holdtilknytninger vises. Alle forslag til opdateringer foreslås på baggrund af uddannelsesaftalen.


Klik på Indlæs uddannelsesaftale

Vinduet Indlæs uddannelsesaftale åbnes.
Under punktet Information ses oplysninger om uddannelsesaftalens periode, uddannelse, XPRSelevtype, adgangsvej samt hvis eleven allerede er på elevforløb i perioden.
Under punktet Historik ses forslag til opdateringer af elevens historik herunder elevens
indmeldelsesdato, udmeldelsesdato og elevforløb. Disse opdateringer kan ses under fanebladet
historik. I nogle tilfælde vil der komme flere end ét forslag op. I disse tilfælde skal man vælge det
elevforløb, der er mest passende til eleven. Det er også muligt at vælge et grundforløb for elever,
der skal tage grundforløb i uddannelsesaftalens periode.
Under punktet EASY-P uddannelsesaftale vises alle elevens uddannelsesaftaler fra EASY-P.
Under punktet Skolepraktik ses forslag til ændringer i holdtilknytninger til skolepraktikhold, hvis
eleven er i skolepraktik.
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Under punktet Praktiksted ses oplysninger om det praktiksted, der er knyttet til
uddannelsesaftalen. Hvis det ikke allerede er findes i Lectio, er der mulighed for at oprette det.
Praktikstedet kan efterfølgende tilgåes under Stamdata  Praktiksteder. Se mere i punkt 6.
Praktiksteder.
Under punktet Holdtilknytninger ses forslag til ændringer af elevens holdtilknytninger. Disse
kommer ud fra elevens udmeldelsesdato i EASY-P og vil registreres under holdtilknytninger.

Der vil pr. default være flueben i boksen Opdatér ud for de oplysninger, der er opdateringer ved.
Ønsker man ikke at opdatere fjernes fluebenet.


Klik Udfør

I øerne Elev og Praktiksted ses grundoplysninger om eleven samt elevens praktiksted. Disse
informationer hentes fra elevens stamdata og fra elevens uddannelsesaftale.
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I øen Historik Visualisering ses en grafisk afbildning af elevens EUD historik. Her er elevens
uddannelse, uddannelsesaftale, skoleforløb, skolepraktik og elevtype illustreret i forskellige farver på
hver sin række. Den vandrette akse angiver månederne, mens den lodrette grønne streg viser dags
dato.

Hvis eleven har en lang historik, har man mulighed for at vælge de år, der skal vises ved klik på Vis 1
år, Vis 4 år eller Vis alt. Derudover er der også mulighed for at scrolle i historikken ved at trække
i scroll-baren nederst i vinduet eller ved at scrolle på musen.
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I øen Uddannelser/Elevforløb ses en oversigt over elevens uddannelser. Disse informationer
hentes fra elevens elevforløb.
I kolonnen Periode vises start- og slutdato for elevens tilknytning til uddannelsen.
I kolonnen Uddannelse ses XPRS-uddannelsen med både CØSA-formål og navn.
I kolonnen Skoleperiode ses skoleperioden for uddannelsen herunder det eventuelle speciale.
I kolonnen Afgangsårsag ses elevens afgangsårsag for de afsluttede uddannelsesforløb.

I øen Skoleforløb ses en oversigt over elevens skoleforløb. For grundforløbselever svarer
skoleforløb til elevforløbet og for hovedforløb svarer skoleforløb til de hold, der er opsat til at udløse
tilskud eller er et eksamenshold.
I kolonnen Periode vises start- og slutdato for elevens tilknytning til skoleforløbet. Det er i denne
periode der udløses tilskud.
I kolonnen Skoleperiode ses den skoleperiode eleven er registreret på skoleforløbet med.
I kolonnen Skoleforløb ses navnet for elevforløbet eller holdet.

I øen Skolepraktik ses en oversigt over elevens tilknytninger til skolepraktikhold.
I kolonnen Periode ses vises start- og slutdato for elevens tilknytning til skolepraktikholdet.
I kolonnen Skoleperiode ses den skoleperiode eleven er registreret på skolepraktikholdet med.
I kolonnen UVM inst ses tilskuds-institutionsnummeret for skolepraktikholdet.
I kolonnen Hold ses navnet på skolepraktikholdet.
I kolonnen Fejl ses eventuelle tilskudsfejl. Dette kunne f.eks. være, hvis eleven ikke er på et EUDelevforløb i perioden eller, hvis der ikke er sat den korrekte skoleperiode op under
skolepraktikholdets stamdata.
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I øen Elevtyper ses en oversigt over de XPRS-elevtyper, eleven har været tilknyttet samt
tilknytningens periode.

I øen Kvalifikationer ses en oversigt over de kvalifikationer, eleven har opnået gennem sine
uddannelsesforløb. For at disse kvalifikationer vises, skal der være udstedt bevis til eleven.
I kolonnen Dato vises datoen for bevisudstedelse.
I kolonnen Uddannelse ses XPRS-uddannelsen med både CØSA-formål og navn.
I kolonnen Speciale ses hvilke specialer, kvalifikationen giver adgang til.

4.3.7. EUD Diverse
Under fanebladet EUD Diverse er det muligt at se og redigere oplysninger om elevens
realkompetencevurdering, uddannelsesaftaler, skolepraktik og EUD skoleforløbshistorik.
I øen Realkompetencevurdering kan man oprette elevens eventuelle
realkompetencevurdering. Oplysningerne knyttet til realkompetencevurderingen har betydning for
udløsning af tilskud og vil medtages i aktivitetsindberetningen.



Klik på det grønne plus
Indsæt rekvirenten for realkompetencevurderingen i feltet Henviser. Dette er pr. default
sat som UVM. De viste rekvirenter i feltet er dem, der er sat op under Stamdata 
Rekvirenter
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Indsæt elevens skoleperiode i feltet Skoleperiode
Indsæt tilskudsmærket i feltet TMK. Dette er pr. default sat til UNDER
Indsæt institutionen, der skal modtage tilskuddet i feltet UVM Inst
Indsæt startdatoen for realkompetencevurderingen i feltet Startdato
Indsæt evt. antallet af dage samtalen varer i feltet Antal dage. Antallet af dage skal være
mellem 1 og 10
Indsæt evt. lærerens navn i feltet Lærer
Indsæt evt. bemærkninger i feltet Bemærkning
I feltet Ansvarsområde er der mulighed for at notere et ansvarsnummer, der vil overføres
til holdets tilskudslinjer i aktivitetsindberetningskladden hvor man kan filtrere på Ansvarsnr..
Man kan både bruge bogstaver og tal.

Klik Anvend/Gem

Realkompetencevurderingen er nu gemt, og kan også ses under fanebladet
Aktivitetsindberetning.

Det er også muligt at slette realkompetencevurderinger.


Klik på det røde kryds
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Klik Anvend/Gem

I øen Uddannelsesaftaler (EASY-P) ses elevens uddannelsesaftaler fra EASY-P. Herunder ses
uddannelsesaftalens periode, XPRS-uddannelse, speciale, arrangerende skole, praktikcenter, aftale
ID, aftaletype, adgangsvej, elevtype, CVR-nummer, lærested, dato for modtagelse, dato for forventet
udlært, afslutningstekst, supplerende aftaletype og pause.



For at hente nye uddannelsesaftaler fra EASY-P klik på Hent aftaler fra EASY-P



For at se uddannelsesaftalerne i en XML-fil klik på Hent XML
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Det er også muligt at udskrive en praktikerklæring for uddannelsesaftalen, hvis der er oprettet en
brevskabelon til dette under Stamdata  Brevskabeloner (kontakt Lectiosupport for nærmere
information).



Klik på drop-down menu Udskriv i kolonnen Brevskabelon
Vælg herefter Praktikerklæring



Åben filen

I øen Skolepraktik ses en oversigt over elevens skolepraktik. Denne oversigt er lavet på baggrund
af elevens holdtilknytninger til skolepraktikhold.
I kolonnen Periode ses start- og slutdatoen for elevens tilknytning til skolepraktikholdet.
I kolonnen Skoleperiode ses den skoleperiode eleven er registreret på skolepraktikholdet med.
I kolonnen UVM inst ses tilskuds-institutionsnummeret for holdet.
I kolonnen Holdelement ses holdelementets navn.
I kolonnen Fejl ses eventuelle tilskudsfejl. Dette kan f.eks. være, hvis eleven ikke er på et EUDelevforløb i perioden, eller hvis der ikke er sat den korrekte skoleperiode op under
skolepraktikholdets stamdata.
Under tabellen ses Beregnede skolepraktik inkonsistens. Her vises eventuelle afvigelser
mellem uddannelsesaftalen og elevens tilknytninger til skolepraktikhold.

I øen Manuelle praktikaftaler ses en oversigt over elevens manuelle praktikaftaler, hvis disse er
oprettet manuelt under praktikstedets stamdata.
I kolonnen Startdato ses startdatoen for skolepraktikken.
I kolonnen Slutdato ses slutdatoen for skolepraktikken.
I kolonnen Praktiksted ses navnet på praktikstedet.
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I øen EUD Skoleforløbshistorik ses en oversigt over skoleforløb fra EASY. Disse er hentet via
EASY-synkronisering.
I kolonnen Henviser ses rekvirenten for skoleperioden
I kolonnen Skoleperiode ses skoleperioden som eleven er registreret på
I kolonnen Periode ses start- og slutdatoen for historikken
I kolonnerne Tælleperiode start og Tælleperiode slut ses tælleperioden for historikken

Det er også muligt at redigere eller slette disse rækker.



Klik i felterne for at redigere oplysningerne
Klik på det røde kryds til højre for at slette rækken



Klik Anvend/Gem

4.3.8. Eksamen
Under fanebladet Eksamen ses informationer om elevens eksamener.
Se mere om dette i Lectios Administrator vejledning, i afsnittet om Eksamen.
4.3.9. Bevis
Under fanebladet Bevis er det muligt at udstede manuelle beviser, tilbagetrække beviser samt se
data vedrørende elevens tidligere udskrevne beviser. Se mere i punkt 7. Beviser.
4.3.10. Aktivitetsindberetning
Under fanebladet Aktivitetsindberetning ses informationer om tilskud, der udløses for eleven.
Se mere om dette i Lectios Administrator vejledning, i afsnittet om Aktivitetsindberetning.
Side 51 af 103

EUD vejledning

NB! Indberetning af Åben uddannelse afventer markedsgørelsen af AMU-området.

4.3.11. Ungedatabasen
Under fanebladet Ungedatabasen ses de oplysninger om eleven, der sendes til UU.
Se mere om dette i Lectios Administrator vejledning, i afsnittet om UU.
4.3.12. SU
Under fanebladet SU ses elevens SU-historik.
Se mere om dette i Lectios Administrator vejledning, i afsnittet om SU.
4.3.13. AUB
Under fanebladet AUB ses en oversigt over elevens AUB refusion, godkendelser og historik.
Se mere om dette i punkt 11. AUB.
4.3.14. Log
I loggen ses en oversigt over de ændringer i elevens stamdata, der er foretaget, samt hvem der har
foretaget redigeringen:

4.4. Udmeld elev
Hvis man ønsker at udmelde en elev, skal man tilgå en elevs stamdata faneblad og angive en
udmeldelsesdato i øen Uddannelsesinformation.
 Angiv en udmeldelsesdato i feltet Udmeldelsesdato
 Klik på Udmeld
Alle holdtilknytninger afsluttes automatisk, når eleven udmeldes.
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5. Skolepraktik
I Lectio håndteres skolepraktik ved oprettelse af særlige skolepraktikhold. Det er gennem
skolepraktikholdene, at der registreres fravær og udløses tilskud. Der skal oprettes et hold for
henholdsvis PRAK, DEL og VFU/VFP og holdene oprettes med meget lange perioder, hvorfor det ikke
er nødvendigt at oprette nye hold hvert år. Eleverne knyttes til skolepraktikholdene på baggrund af
deres uddannelsesaftaler og tilknytningerne til skolepraktikhold opdateres løbende, når eleverne
sættes på skoleforløb.
I dette afsnit bliver oprettelsen, opsætningen og opdateringen af skolepraktikhold beskrevet.

5.1. Opret skolepraktikhold
Stamdata  EUD  Skolepraktikhold
Under fanebladet Skolepraktikhold er det muligt at få overblik over oplysninger om de


skolepraktikhold, der er oprettet på skolen. Der er også mulighed for at oprette nye
skolepraktikhold.
I øen Skolepraktik vises en række per hold per XPRS-skoleperiode med følgende information:
I kolonnen Hold ses holdets navn. Ved klik på holdet, kommer man til holdets aktivitetsindberetning
under Rediger Holdet. Her kan man angive om holdet skal være tilskudsløsende og se det
beregnede tilskud pr. elev.
I kolonnen UVM Inst. Nr. ses tilskudsinstitutionsnummeret for skolepraktikholdet.
I kolonnen XPRS Skoleperioder ses den skoleperiode som skolepraktikholdet udløser tilskud for.
I kolonnen Periode ses holdelementets start- og slutdato.
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Nederst på siden er der mulighed for at oprette et nyt skolepraktikhold.






Indsæt skolepraktikholdets start- og slutdato i felterne Periode
Indsæt tilskudsinstitutionen i feltet UVM institution
Indsæt en XPRS skoleperiode i feltet XPRS Skoleperiode. Det er muligt at tilknytte flere
skoleperioder til et hold, men i første omgang vælges der en vilkårlig skoleperiode, hvorefter
man angiver de andre

Klik Opret

Det er efterfølgende vigtigt, at man tilgår det nyoprettede skolepraktikhold for at færdiggøre
opsætningen.

5.2. Rediger Skolepraktikhold
Tilgås via Stamdata  EUD  Skolepraktik  Klik på et hold
Eller via Stamdata  Hold  Fremsøg holdet
På siden Rediger Holdet kan man redigere væsentlige oplysninger for holdet.
Under fanebladet Stamdata ses holdets grundoplysninger.
I øen Hold ses de oplysninger, der gælder for hele holdet.
 I Navn indtastes holdnavnet. F.eks.; SKP PRAK, SKP VFP og SKP DEL
 I XPRS-fag indtastes XPRS-koden. Det er holdets XPRS fag, der har betydning for holdets
tilskud. PRAK, VFP og DEL har hver deres XPRS-kode, så alt efter hvilket hold man redigerer
skal man anvende PRAK=102000, VFP=102001 og DEL=102002
 I Fag angives der i drop-down menuen, hvilket fag holdet hører til. I dette tilfælde
Skolepraktik
 Niveau er ikke relevant for skolepraktik, så dette skal være blankt
 Prøvefagskategori er ikke relevant for skolepraktik, så dette skal være blankt
 Afsluttende termin er ikke relevant for skolepraktik, så dette skal være blankt
 I Hold start-slutdato udfyldes perioden som holdet strækker sig over. Bemærk at
skolepraktikhold strejker sig over en længere periode, så slutdatoen skal være langt ude i
fremtiden
 Kapacitet er ikke relevant for skolepraktik, så dette skal være blankt
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Pris er ikke relevant for skolepraktik, så dette skal være blankt

I øen Holdbetegnelser ses holdets betegnelse, dvs. kaldenavn, i de givne skoleår.
Holdbetegnelsen kan ændres for hvert skoleår, hvor holdet er aktivt. Holdbetegnelsen dækker over
alle holdelementerne og er betegnelsen for det samlede hold.
I øen Holdeelementer ses alle de holdelementer holdet indeholder. Et holdelement er det, der
skemalægges med og gives fravær på. Et hold kan indeholde et eller flere holdelementer i et skoleår.



Klik Anvend/Gem

Nedenfor ses eksempler på skolepraktikhold for henholdsvis PRAK, VFP og DEL.
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5.2.1. Aktivitetsindberetning
Under fanebladet Aktivitetsindberetning kan man opsætte tilskudsrelevante oplysninger og få
et overblik over de enkelte elevers tilskud.
I øen Aktivitetsindberetning – Generelt indtastes oplysninger om holdets tilskud.







I drop-down menu Aktivitetsindberetning udløsning type vælges Skolepraktik
I feltet Ansvarsområde er der mulighed for at notere et ansvarsnummer, der vil overføres
til holdets tilskudslinjer i aktivitetsindberetningskladden hvor man kan filtrere på Ansvarsnr..
Man kan både bruge bogstaver og tal.
I drop-down menu Tilskuds-institutionsnr vælges tilskuds-institutionsnummeret for
holdet
I DS-afdeling angives afdelingsnummeret for skolepraktikcenteret
I Undervisnings start-slutdato indtastes evt. perioden holdet skal være
tilskudsudløsende. Hvis intet er angivet i dette felt, vil perioden pr. default være sat til startog slutdatoen for holdet
I Skoledagskalender vælges kalenderen som holdet skal følge. Det er ud fra denne
kalender, at bidragsdage registreres. Når holdet oprettes sættes skoledagskalenderen
automatisk til skolens standardkalender, medmindre der er angivet en dagskalender til
afdelingen, så er det denne holdet automatisk tilknyttes. Se mere om dette i Lectio
Administrator vejledning i afsnittet om Undervisningsdage
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Fjernundervisningsprocent er ikke relevant for skolepraktisk, så skal forblive stående

med værdien 0

I øen Aktivitetsindberetning - Fuldtid (EUD) angives hvilke skoleperioder holdet skal udløse
tilskud i. Skoleperioderne bestemmes på baggrund af hvilke elever, der er på holdet og hvilke
uddannelser/specialer/skoleperioder eleverne er på. Dvs. at der skal være opsat en skoleperiode,
der matcher eleverne, før eleverne medtages i aktivitetsindberetningen.
For at tilføje flere skoleperioder til skolepraktikholdet gøres følgende:



Klik Tilføj
Indtast den ønskede skoleperiode i det tomme felt



Klik Anvend/Gem

For at slette en skoleperiode klikkes på det røde kryds
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Klik derefter Anvend/Gem og skoleperioden er slettet

Ved klik på Elevopsætning kan man opsætte tilskud på elevniveau. Dette bruges, hvis en elevs
tilskud skal tilknyttes en anden rekvirenten end UVM.


Klik på Elevopsætning

Siden Tilskudsopsætning vises.
 I rækken Elev ses holdets elever
 I drop-down menu Type angives elevens tilskudstype. Denne er pr. default sat til




Automatisk
I TMK angives et eventuelt tilskudsmærke. Hvis feltet efterlades blankt, sættes det pr.
default til det TMK, der kører på holdets XPRS fag
I Rekvirent angives elevens rekvirent. De viste rekvirenter i feltet er dem, der er oprettet
under Stamdata  Rekvirenter. Hvis feltet efterlades blankt, sættes det automatisk til

UVM


Tælleperioder inden erhvervsrettet påbygning er ikke relevant for skolepraktisk og

skal forblive stående med –(ingen ER)



Klik Anvend/Gem

I øen Beregnet tilskud ses de beregnede tilskud for eleverne på holdet.
 I kolonnen Elev ses elevens navn
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I kolonnen Kommentar ses udløsningstypen
I kolonnen Beregnet tilskud ses de beregnede tilskud for eleven herunder elevens
tælledato, bidrag og evt. kommetarer. Derudover ses elevens TMK, uddannelse og rekvirent
også øverst i kolonnen.
Hvis der ikke er ført fraværsregistrering på tælledatoen vil dette fremgå, eleven vil i dette
tilfælde stadig udløse bidrag. Hvis eleven har været fraværende på tælledatoen, vil dette
også fremgå, eleven vil i så fald ikke udløse bidrag

Det er muligt at korrigere direkte i bidraget for en enkelt elev ved at klikke på Rediger ud for
vedkommende.

Ved klik på Rediger tilgås følgende side:

På denne side er det muligt at rette i de automatisk beregnede bidrag samt angive en kommentar.
F.eks. kan der nulskrives i det allerede udløste bidrag.
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5.3. Opdatering af skolepraktik
Det er er forskellige muligheder for at opdatere en elevs tilknytninger til skolepraktikhold.
Opdatering kan være relevant, hvis en elev endnu ikke er sat på skolepraktikhold eller hvis en elev
skal på skoleforløb og derfor skal tages af skolepraktikholdet i en periode. Alle forslag til
opdateringer foreslås på baggrund af uddannelsesaftalen samt tilknytning til skoleforløbets
uddannelseshistorik.
5.3.1. EUD Historik


Tilgå Stamdata  Elever  Fremsøg elev  EUD historik

I øen Historik Visualisering ses en grafisk afbildning af elevens historik.
I rækken Skolepraktik kan man se, hvornår eleven er i skolepraktik.
Nederst findes knappen Opdater skolepraktik. Hvis der er opdateringer vil knappen være blå,
hvis ikke vil den være grå.
Ved klik på Opdater skolepraktik opdateres elevens tilknytninger til skolepraktikhold. Der vil
aldrig være overlap mellem skolepraktik og skoleforløb, hvis man har lagt eleven på et skoleforløb og
derefter opdateret skolepraktik, så opstår der et hul i skolepraktiklinjen i skoleforløbets periode.

5.3.2. Holdtilknytninger


Tilgå Stamdata  Elever  Fremsøg elev  Holdtilknytninger
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Det er også muligt at opdatere elevens skolepraktik under Holdtilknytninger. Dette bruges, når
en elev skal tilknyttes skoleforløb, og derfor tages af praktikhold.
I øen Tilknytning til holdelementer ses alle elevens tidligere, nuværende og fremtidige
holdtilknytninger.
I øen Foreslåede hold ses en række foreslåede hold som eleven kan tilknyttes til. Disse forslag
bestemme af elevens skoleperiode.


Sæt flueben ud for Opdater skolepraktik automatisk




Vælge et eller flere af de foreslåede hold i øen Foreslåede hold
Klik Tilføj valgte



Klik Anvend/Gem

Eleven er nu tilknyttet holdet og taget af skolepraktikken i holdets periode.
5.3.3. Verifikation af skolepraktik


Tilgå Stamdata  Verifikation af stamdata  Skolepraktik

I fanebladet Skolepraktik er det også muligt at opdatere elevernes skolepraktik. Der vises en
oversigt over alle de elever, som skal have opdateret deres skolepraktik.
I kolonnen Navn ses elevens navn.
I kolonnen Opret ses de holdtilknytninger til skolepraktikhold, der foreslås at oprette.
I kolonnen Slet ses de holdtilknytninger til skolepraktikhold, der foreslås at slette.
I kolonnen OK ses elevens skolepraktikholdtilknytninger, der ikke foreslås at ændre.
I kolonnen Fejl ses eventuelle fejl. Dette kunne f.eks. være, hvis der ikke er oprettet
skolepraktikhold for eleven i den foreslåede periode.
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I højre kolonnen ses knappen Opdater skolepraktik.



Klik på Opdater skolepraktik

Elevens tilknytninger til skolepraktikhold er nu opdateret.
For at se inaktive elever fjernes fluebenet i Vis kun aktuelle.

NB! Der opdateres ikke tilknytninger i fortiden, derfor er det i nogle situationer nødvendigt at

indlæse uddannelsesaftale for at opdatere skolepraktiktilknytninger.

6. Praktiksteder
Det er muligt at oprette praktiksteder i Lectio. Praktikstederne oprettes automatisk ved
indlæsningen af uddannelsesaftaler, hvis de indgår i en uddannelsesaftale og ikke i forvejen er
oprettet, men de kan også oprettes manuelt. Alle oplysninger om praktikstederne hentes fra EASY-P.
I dette afsnit beskrives oprettelsen og redigeringen af praktiksteder, samt
praktikstedsmedarbejdernes anvendelsesmuligheder i Lectio.
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6.1. Praktiksteder
 Tilgå Stamdata  Praktiksteder
På siden Praktiksteder kan man få overblik over alle de praktiksteder, som skolen har oprettet
manuelt eller ved indlæsningen af elevers uddannelsesaftaler fra EASY-P. For hvert praktiksted gives
der følgende oplysninger:

I kolonnen Navn ses praktikstedets navn.
I kolonnen Adresse ses praktikstedets adresse.
I kolonnen Postnr ses postnummeret og bynavnet for praktikstedet.
I kolonnen CVR-nummer ses virksomhedens CVR-nummer (virksomhedens
identifikationsnummer).
I kolonnen P-nummer ses praktikstedes P-nummer (produktionsenhedsnummeret for
praktikstedets beliggenhed).
I kolonnen Lærersted ID ses lærersted ID’et fra EASY-P.


Klik på Opret nyt for at oprette et nyt praktiksted ud fra et EASY-P lærested ID



Indtast lærersted-ID’et i feltet Lærersted-ID og klik Opret

6.2. Rediger praktiksted
For hvert praktiksted kan man klikke Rediger for at i praktikstedets grundoplysninger eller for at
oprette medarbejdere samt manuelle praktikaftaler.
 Klik på Rediger
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I øen Praktiksted vises grundlæggende informationer om praktikstedet. For at opdatere
informationerne om lærerstedet fra EASY-P klikkes på Hent lærerstedsinfo.

Side 66 af 103

EUD vejledning

For at rette informationer manuelt, indtastes de nye informationer i de pågældende felter.


Klik herefter Anvend/Gem

Det er også muligt at tilknytte praktikstedet til et hovedpraktiksted. Dette kan f.eks. bruges, hvis en
virksomhed har flere afdelinger, der skal oprettes som særskilte praktiksteder, men stadig høre
under samme CVR-nummer.


Vælg det ønskede hovedpraktiksted i drop-down menu Hovedpraktiksted



Klik Anvend/Gem

Praktikstedet vil nu være tilknyttet hovedpraktikstedet. Dette ses også i øen Tilknyttede
praktiksteder, hvor en oversigt viser alle praktiksteder, der er tilknyttet hovedpraktikstedet.

I øen Medarbejdere ses en oversigt over de registrerede medarbejdere hos praktikstedet. Disse
medarbejdere har mulighed for at få et login til Lectio, hvilket giver dem adgang til at se deres
praktikanter, praktikaftaler, praktikstedets grundoplysninger og evt. mulighed for at redigere
oplysningerne i øen Medarbejdere. Der bliver automatisk oprettet en bruger, der hedder Admin,
når et praktiksted oprettes.
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Klik på det grønne plus for at oprette en ny medarbejder
I felterne Fornavn, Efternavn og Email indtastes medarbejderens navn og email
I boksen Admin sættes der flueben, hvis medarbejderen skal kunne se og redigere i øen
Medarbejdere. Medarbejderen vil så have mulighed for at skifte medarbejderes navn og
email, tilføje og slette medarbejdere samt muligheden for at tildele adgangskoder og adminrettigheder til øvrige medarbejdere



I Vis alle afdelinger angives der flueben, hvis medarbejderen skal se praktikaftaler hos
alle de tilknyttede praktiksteder. Hvis medarbejderen også har flueben i boksen Admin, vil
medarbejderen have mulighed for at se, redigere, oprette og tildele rettigheder til
medarbejdere fra alle de tilknyttede praktiksteder



I feltet Brugernavn indtastes det brugernavn medarbejderen skal bruge for at logge på
Lectio
Klik herefter Anvend/Gem




For at tildele medarbejdere nye adgangskoder angives der flueben ud for de pågældende
medarbejdere



Klik herefter Tildel adgangskoder til valgte, og åben dokumentet med de nye
adgangskoder
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Adgangskoderne kan nu fremsendes til de pågældende medarbejdere.


For at slette medarbejderen klikkes der på det røde kryds til højre ud for medarbejderen



Klik herefter Anvend/Gem

I øen Manuelle praktikaftaler fremgår manuelt oprettede praktikaftaler for praktikstedet. Alle
stamdataadministratorer kan oprette og slette manuelle praktikaftaler.




Klik på det grønne plus for at oprette en ny praktikaftale.
I feltet Elev vælges eleven som praktikaftalen skal oprettes for
I felterne Startdato og Slutdato vælges praktikaftalens periode




Klik Anvend/Gem
For at slette en manuel praktikaftale klik på det røde kryds. Klik herefter Anvend/Gem.

I øen Elever tilknyttet praktikstedet ses en oversigt over alle eleverne, der er tilknyttet
praktikstedet via uddannelsesaftaler eller manuelle praktikaftaler.
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6.2.1. Praktikstedsmedarbejderens forside
Når en medarbejder er oprettet, og har fået tildelt et brugernavn samt adgangskode kan de nu logge
ind på Lectio og få et overblik over hvilke elever, der er i praktik i virksomheden.

I øen Aktuel ses de elever, der er tilknyttet praktikstedet samt perioden de er tilknyttet i.
Både aktuelle og fremtidige elever fremgår. For at se tidligere elever skal fluebenet ud for Vis kun
aktuelle fjernes.

I øen Praktikanter ses en grafisk visualisering af elevens uddannelse og skoleforløb.
Den vandrette akse angiver månederne. Den lodrette grønne streg viser dags dato.
For at afgrænse visualiseringen til en bestemt periode, indsættes en periode i felterne i højre hjørne.
Herefter klikkes der Vælg.
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Medarbejderne har også mulighed for at se en elevs fravær, karakter og skema.


Klik på elevens navn i øen Aktuelt

Medarbejderen kan nu tilgå elevens skema, studieplan, fravær og karakterer.

7. Beviser
Beviser i Lectio kan udstedes enten manuelt eller ved masseudstedelse. Dette afsnit vil gennemgå de
forskellige EUD beviser, der kan udstedes i Lectio, samt fremgangsmåden for hvordan dette gøres.
Følgende beviser kan genereres i Lectio:
 GF1 Bevis
 GF2 Bevis
 EUX beviser
 Praktisk oplæring
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Skolebevis (ny og gammel reform)
Uddannelsesbevis
GVU bevis
Skolevejledning

For at læse om praktikerklæring tilgå punkt 4.3.7 EUD Diverse.

7.1. Manuelle beviser
Manuelle beviser er beviser, der udstedes for den enkelte elev under siden Rediger Elev.
 Tilgå Stamdata  Elev  Vælg elev  Bevis  Manuelt bevis

7.1.1. Bevis
Ved gennemførelse af uddannelsesforløb kan der udstedes et bevis. Dette indeholder elevens
afsluttende karakterer og prøvekaraktererne i de fag, som eleven har været til prøve i. Beviset
genereres på baggrund af elevens protokollinjer.
 Først skal bevistypen angives i feltet Vælg bevistype. F.eks. EUD GF1



Klik Næste

Side 72 af 103

EUD vejledning

Derefter vises en side, hvor man skal verificere elevens uddannelse og elevtype, samt vælge de
karakterer, der skal på beviset.
 Vælg elevens Bevis elevtype, XPRS-Uddannelsen og XPRS-elevtype i øen
Generel bevis data. Det vil pr. default være udfyldt på baggrund af elevens stamdata.



Pr. default er der angive flueben ud for protokollinjerne, som skal fremgå i beviset. Hvis der
skal fremgå flere end dem, der er angivet flueben i, kan det manuelt gøres i øen Vælg
protokollinjer



Klik Næste

I øen Opsætning indtastes oplysninger om eleven og beviset. Disse oplysninger vil stå anført på
beviset.
I feltet CPR-nummer ses elevens CPR-nummer.
I feltet Bevisdato ses den dato, der vil stå på beviset. Denne er pr. default sat til datoen for den
sidste protokollinje.
I feltet Afdeling ses afdelingen, der vil stå på beviset. Denne er pr. default sat til afdelingen som
elevens elevforløb er tilknyttet.

Side 73 af 103

EUD vejledning

I øen Verifikation for nyt manuelt bevis er der mulighed for at se og tillade eventuelle fejl for
beviset. Disse fejl vil stå under Fejl. Dette kan f.eks. være, hvis der er brugt en forkert karaktertype
for et fag, en forkert elevtype for bevistypen, eller lignende opsætningsfejl. Al verifikation af
beviserne stammer fra Uddannelsesmodellen.
Nogle fejl og advarsler kan ikke tillades. I sådan tilfælde skal Lectiosupport kontaktes, eller der skal
undersøges nærmere, hvorfor fejlene/advarslerne fremgår.


Verificér oplysningerne i øen Opsætning. Klik eventuelt Opdater for at opdatere
oplysningerne, hvis der er lavet ændringer i elevens stamdata siden genereringen af beviset



Sæt evt. flueben i Tillad fejl for at tillade de listede fejl under Fejl



Klik Vis kladdebevis for at se, hvordan beviset vil se ud uden at udstede det
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Klik Udsted bevis for at udstede beviset

Beviset ses nu under elevens stamdata:

7.1.2. EUX
Når eleven har afsluttet det studieforberedende år kan der udstedes et EUX bevis. Ved udstedelse
generes der et dansk samt et engelsk bevis.


Vælg mellem et af de fire bevistyper for EUX i feltet Vælg Bevistype



Klik Næste

Man kommer nu ind på en side, hvor man skal verificere elevens uddannelse og elevtype, samt
vælge de karakterer og den karaktermultiplikator, der skal på beviset.


Vælg elevens Karaktermultiplikator, Bevis elevtype og XPRS-Uddannelsen i øen
General bevis data
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Sæt flueben i de protokollinjer, der skal på beviset i øen Vælg protokollinjer
Klik Næste

Man vil nu komme ind på en side, hvor diverse informationer skal opsættes, og eventuelle fejl skal
tillades.
I øen Opsætning indtastes bevisbemærkninger og oplysninger om eleven og beviset. Disse
oplysninger vil stå på beviset.
I feltet Bevisbemærkning Dansk indtastes der eventuelle bemærkninger, der vil stå på det
danske bevis.
I feltet Bevisbemærkning Engelsk indtastes der eventuelle bemærkninger, der vil stå på det
engelske bevis.
I feltet CPR-nummer ses elevens CPR-nummer.
I feltet Bevisdato ses den dato, der vil stå på beviset. Denne er pr. default sat til datoen for den
sidste protokollinje.
I feltet Afdeling ses afdelingen som der vil stå på beviset. Denne er pr. default sat til afdelingen
som elevens elevforløb er tilknyttet.

I øen Verifikation for nyt manuelt bevis er der mulighed for at se og tillade eventuelle fejl for
beviset. Disse fejl vil stå under Fejl. Dette kan f.eks. være, hvis der er brugt en forkert karaktertype
for et fag, en forkert elevtype for bevistypen, eller lignende opsætningsfejl. Al verifikation af
beviserne stammer fra Uddannelsesmodellen.
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Verificér oplysningerne i øen Opsætning. Klik eventuelt Opdater for at opdatere
oplysningerne, hvis der er lavet ændringer i elevens stamdata siden genereringen af beviset
Sæt evt. flueben i Tillad fejl for at tillade de listede fejl under Fejl
Klik Vis kladdebevis for at se hvordan beviset vil se ud uden at udstede det
Klik Udsted bevis for at udstede beviset

Beviset ses nu under elevens stamdata:

7.2. Masseudstedelse af beviser
Det er også muligt at masseudskrive beviser for en klasse, et hold eller en bevistype ad gangen.
Dette gælder pt. ikke alle bevistyper. Masseudstedelsesfunktionen forudsætter en bevisverifikation,
der i stedet for en administrativ medarbejder kan kontrollere, at beviset lever på til gældende krav.
 Tilgå Hovedmenu  Eksamen  Vælg termin  Beviser.

I øen Andet er det muligt at eksporterer beviser til Excel.


Klik på Bevisoversigt rapport i Excel for at se en oversigt over alle beviser i den
pågældende termin
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Klik på Eksporter ALLE beviser til Excel for at eksporter alle beviser på tværs af
terminerne til Excel

I øen Udvælgelseskriterier kan man vælge søgekriterier for afgangselever
 I feltet Bevistype kan man vælge en bevistype i drop-down menu
 I feltet Afgangsklasse kan man vælge en afgangsklasse i drop-down menu. Her vises de
klasser, der har en skoleperiode med en passende bevistype samt en afsluttende termin i
den valgte termin
 I feltet Hold kan man vælge et hold i drop-down menu
 I feltet Vis elever kan man sortere elever med fejl og advarsler fra samt fremsøge elever,
der mangler deres et bevis
 Vælg søgekriterierne for eleverne og klik Opdater for at søge. Det er muligt at søge på
mere end ét kriterie

En liste med alle afgangseleverne vil nu vises i øen Afgangselever.
I kolonnen Elev ses elevens navn.
I kolonnen Bevistype ses det hvilken type bevis, der bliver genereret.
I kolonne Eksisterende beviser ses eventuelle eksisterende beviser som eleven har.
I kolonnen Verifikationsoplysninger for nyt bevis ses fejlmeddelelser og advarsler samt
information om beviset. Hvis der er ingen fejl på eleven, vil der stå Diplom klar til generering. I denne
kolonne er det også muligt at udstede beviser for den enkelte elev.
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Når alle eleverne har beskeden Diplom klar til generering kan beviserne masseudstedes.
Der er mulighed for at vælge en bevisdato i feltet Bevisdato. Vælger man en specifik dato vil det
være denne dato, der fremgår som bevisdato på beviset. Lader man feltet være blankt, bestemmes
datoen af den sidste protokollinjer på det enkelte bevis (undtagen ved uddannelsesbeviset, hvor det
vil være udlærtsdatoen, der fremgår på beviset).



Klik på Udsted beviser for at udstede beviser for alle eleverne i øen Afgangselever
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Klik OK

Beviserne er nu udstedt og kan ses i kolonnen Eksisterende beviser

8. Undervisningsdage
I Lectio kan man oprette dagskalendere til registrering af undervisningsdage for elevforløb og hold
med tilskudsudløsende aktiviteter. Dagskalenderne har stor betydning for udløsningen af tilskud, da
det kun er de undervisningsdage, der angives i dagskalenderne, der regnes som tælledage. De
indtastede undervisningsdage kan således benyttes til at angive weekender og ferier i løbet af et
skoleår.
 Tilgå Stamdata  Dagskalendere
 Vælg den ønskede dagskalender
Det er muligt at oprette flere forskellige dagskalendere. Dette kan f.eks. gøres hvis nogle hold har
anderledes undervisningsdage end andre. Ved oprettelse af en ny dagskalender klik på Opret
dagskalender.

I øen Dagskalender angives navnet på dagskalenderen. Hvis en dagskalender er tilnyttet mere
end et hold så fremgår dette her.
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Ved klik på Nulstil til hverdage og standardhelligdage og -ferier nulstilles opsætningen til
Lectios bud på en standard, baseret på fuldtidsskoleåret for elever og på de mest almindelige øvrige
ferieperioder i Danmark. Denne standard bør efterfølgende tjekkes og eventuelt korrigeres, så den
matcher skolens individuelle tilrettelæggelse af året.

Undervisningsdage kommer til udtryk følgende steder:
 Fraværsgraf: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage
 Månedskalender: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage. Visningen følger
afdelingens standardkalender
 Skema: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage. Visningen følger afdelingens
standardkalender
 Skema: Der vises ikke brikker for ledige hold på dage der ikke er undervisningsdage.
Visningen følger afdelingens standardkalender
 Aktivitet, Rediger flere: Foreslår ikke at oprette aktiviteter på dage der ikke er
undervisningsdage
 Aktivitetsindberetning: Tælledage baseres på undervisningsdage
Side 81 af 103

EUD vejledning




Skemaskabeloneksport: Medtager kun undervisningsdage
Skemaudrulning: Udløser fejl ved forsøg på at udrulle på ikke-undervisningsdage

Når dagskalenderen er færdig, kan man tilføje den til de ønskede aktiviteter, elevforløb og hold
under stamdata.

8.1. Kopier dagskalender
Det er muligt at kopiere en dagskalender. Dette gøres ved at klikke på Opret kopi af
dagskalender.

Ved klik på OK oprettes en kopi af den ønskede dagskalender. Det er manuelt muligt at ændre
navnet på kopien samt ændre i undervisningsdagene.
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9. Skema
Følgende afsnit beskriver Skema flere uger. Denne funktion kan bruges til at lægge skema med,
da Skema flere uger kan masseredigere i allerede eksisterende aktiviteter, slette aktiviteter og
oprette nye aktiviteter.

9.1. Udvælg moduler
Det er muligt at masseoprette aktiviteter på baggrund af en allerede oprettet skemabrik. Dette
bruges især til hold, der har den samme aktivitet hele dagen eller hele ugen.
Tilgå Hovedmenu  Hold  Klik på ikonet Skema flere uger

Herefter vises holdets skema flere uger frem. Pr. default viser skemaet fire uger frem i tiden.

Der kan ændres i det angivene datointerval, så man selv kan bestemme, hvor langt frem i fremtiden
man vil have et overblik over holdets aktiviteter:

Side 83 af 103

EUD vejledning

Skema flere uger giver mulighed for at masseoprette aktiviteter på forskellig vis, vilkårligt horisontalt
og vertikalt. Og der er forskellige fremgangsmåder, man kan benytte sig af.
For at masseoprette aktiviteter for f.eks. alle moduler onsdag, angives flueben ud for de ønskede
moduler og derefter klikkes Opret:

NB! En nem og hurtig måde at angive flueben på, er ved at sætte flueben ved et modul, holde CTRL

nede og benytte piletasterne til at finde næste modul. Fluebenet sættes via. SPACE.

For at oprette lektioner på tværs af ugerne vælges et specifikt modul ved at holde markøren over
det første modul, så alle modulerne bliver grønne. Til sidst klikkes Opret.
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For at oprette lektioner på tværs af moduler vælges en uge ved at holde markøren over uge nr. Til
sidst klikkes Opret.
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Hvis man ønsker at masseredigere aktiviteter udvælges allerede eksisterende aktiviteter ved at
klikke direkte på skemabrikkerne.

9.2. Oprettelse/redigering af aktiviteter
Når man har valgt de moduler, der skal oprettes aktiviteter til eller de aktiviteter, der skal redigeres,
klikkes der henholdsvis på Opret eller Rediger.

Herefter tilgås siden Redigér aktiviteter. På denne side får man mulighed for at masseoprette
eller redigere aktiviteter i de dage/uger man har udvalgt.

I øen Handlinger kan man vælge, hvad man ønsker at ændre/tilføje til de valgte moduler.
I drop-down menu Marker ændret kan man vælge om aktiviteten skal stå som værende Ændret i
skemaet. Man kan vælge mellem Ja, Nej og Rediger ikke. Muligheden Ja vil markere de valgte
aktiviteter med grønt i skemaet. Muligheden Nej vil fjerne den grønne markering for de valgte
aktiviteter i skemaet, og vil dermed markere dem som Normal. Muligheden Rediger ikke vil lade de
valgte aktiviteter stå med deres nuværende status (normal eller ændret).
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I drop-down menu Marker aflyst kan man vælge om aktiviteten skal stå som værende Aflyst i
skemaet. Man kan vælge mellem Ja, Nej og Rediger ikke. Muligheden Ja vil markere de valgte
aktiviteter med rød skrift og en streg igennem teksten. Muligheden Nej vil fjerne stregen og den
røde markering for de valgte aktiviteter, og vil dermed markere dem som Normal. Muligheden
Rediger ikke vil lade de valgte aktiviteter stå med deres nuværende status (normal eller aflyst).
Hvis der angives flueben ud for Titel, får man mulighed for at ændre/tilføje titel til modulerne man
opretter. Når man har indtastet den nye titel, skal man klikke tilføjes, før det slår igennem på
aktiviteterne.
I feltet Søg kan man søge på hold, lærere, lokaler og ressourcer. Hvis man f.eks. søger en lærer
frem, så kan man herefter vælge at vedkommende skal Tilføjes til de valgte aktiviteter. Man tilføjer
vedkommende ved at klikke på Tilføjes. Man fjerner vedkommende ved at klikke på det røde kryds
ud for vedkommende.
Ud for Hold, Lærere, Lokaler, Ressourcer kan man se og fjerne de hold, lærere, lokaler og
ressourcer, der er blevet valgt, via. søg, til at blive henholdsvist tilføjet til og fjernet fra de valgte
aktiviteter. Lokaler i Handlinger fungerer som et link, man kan klikke på for at se hvilke lokaler, der er
optaget for det valgte tidspunkt.

I øen Aktiviteter gives der et overblik over de ændringer/tilføjelser der vil blive lavet.
I kolonnen Uge vises, hvilke uger der vil blive oprettet aktiviteter i.
I kolonnen Aktivitet vises information om dato, modul, holdelement, lærer og lokale for de enkelte
aktiviteter. Det vises også, hvordan modulerne ser ud inden der er blevet tilføjet ændringer.
I kolonnen Resultat vises, hvad der vil blive tilføjet, når ændringerne træder i kraft.
I kolonnen Valgt kan der markeres de aktiviteter der ønskes at redigere i.
I kolonnen Opret kan der angives hvilke moduler, der skal oprettes ved at angive/fjerne flueben.
I kolonnen Dobbeltbookinger vises de dobbeltbookninger, som vil opstå, hvis de valgte
ændringer træder i kraft.
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Når det ønskede er tilføjet klikkes Gem.
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10. Fraværsregistrering
Følgende afsnit forklarer, hvordan man kan registrere fravær i Lectio.

10.1.

Dagsbasis

På skoleforløb og skolepraktikhold har man mulighed for at registrere fravær på dagsbasis.
 Tilgå Stamdata  Hold  Holdets side  Skema  Klik på en skemaaktivitet 
Dagsbaseret fravær

Derved kommer man til siden Registrér fravær på dagsbasis. Her kan man registrere fravær
for de aktiviteter, der afholdes den pågældende dag eller for hele dagen. Fraværet angives ved at
sætte flueben ud for den enkelte elev, på den enkelte aktivitet eller i kolonnen Registrer for hele
dagen.



Klik Anvend for at fortsætte redigering, eller Gem for at afslutte

10.1.1.

Masserediger fravær for elev

Det er muligt at masseoprette fravær for en enkelt elev under Hovedmenu  Elev  Fravær 
Masserediger.
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Der kan masseoprettes fravær ved at sætte flueben i de ønskede aktiviteter
Herefter angives fraværsprocenten i Fraværsprocent. Hvis aktiviteterne skal godskrives
angives det i Godskrivning. Det er også muligt at angive en bemærkning. F.eks. SYG



Til sidst klikkes Udfyld og Gem
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10.2.

Månedsbasis

Det er også muligt at registrere fravær på månedsbasis. Her kan man altså registrere fravær for flere
dage på én gang.
 Tilgå Hovedmenu  Lærer  Fravær  Klik på et af holdene under Registrer på
månedsbasis

Derved kommer man til siden Registrér fravær på månedsbasis. Her vil alle elever på holdet
fremgå. Skal eleven have fravær, sættes der blot et flueben ud for den enkelte aktivitet for den
enkelte dato. Feltet vil blive rødt, hvilket markerer, at eleven har været fraværende.
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Klik Gem eller Anvend

11. AUB
Følgende afsnit beskriver, hvordan AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) håndteres i Lectio.

11.1. Holdets AUB
Under et holds EUD faneblad kan det angives om et hold skal udløse AUB.
Denne side tilgås via Stamdata  Hold  Fremsøg hold  EUD
 Sæt flueben i boksen Hold udløser AUB i øen AUB
 Klik Anvend

Herefter vises en liste med forslag til AUB-posteringer per elev. Posteringerne bliver samtidig synlige
på elevernes stamdata under fanebladet AUB.
Kolonnen Elev viser elevnavn, elevID og stamklasse. Hvis man går ind på en af disse elevers AUBfane (højreklik på elevens navn, hvorved der vil fremgå et kontekstkort), så kan man se de
eksisterende AUB-posteringer, der er indberettet tilbage i tiden.
Kolonnen Lærested viser, hvilken virksomhed eleven er tilknyttet.
Kolonnen Periode viser datointervallet for elevens start- og sluttilknytning til holdet.
Kolonnen PeriodeRefusion viser længden for perioden, der kan refunderes. Længden for
perioden angives i halvdag og en halvdag svarer til 0,1. En uge på 5 undervisningsdage svarer til 1,0.
I kolonnen Fravær vises elevens fravær. Ved klik på Opgørelse vises detaljer om fraværet.
Fraværet bliver automatisk udregnet ud fra undervisningsdage i dagskalenderen og
fraværsregistrering på elevens hold. Udregningen foregår ud fra samme princip som i EASY og efter
samarbejde med ATP. Det er muligt manuelt at redigere elevens fravær, hvis ønsket.
I kolonnen Befordring angives det beløb, som eleven er berettiget til.
Kolonnen Status angiver om AUB-posteringen foreslås oprettet, slettet eller opdateret.
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AUB-posteringerne kan godkendes direkte fra denne side.




Klik Anvend når posteringerne er behandlet ift. fravær og befordring
Sæt flueben i fluebensboksen ud for de enkelte elever eller klik på det grønne flueben for at
vælge alle
Klik Opret for at godkende alle valgte forslag

11.2. Elevens AUB
Under en elevs AUB faneblad ses elevens AUB posteringer.
Tilgås via Stamdata  Elever  Fremsøg elev  AUB.
I øen AUB Refusion fremgår eksisterende AUB-poster og forslag til AUB-posteringer.
I kolonnen Uddannelsesaftale fremgår oplysninger fra uddannelsesaftalen, der henviser til
praktikstedets aftale ID, perioden, CVR nr., SE nr. og lærestedes ID.
I Hold vises de hold som AUB posteringerne udledes fra.
I Periode vises de datointervaller, hvor eleven har været på holdene.
I Reduktion angives der i uger, hvis en elev har været fraværende.
I Fravær kan der indtastes, hvis en elev har været fraværende. Hvis man har 3 timers fravær eller
flere får man 0,5 dags fravær. Hvis man har 6 timer fravær eller mere får man 1 hel dags fravær
I Indberettes ses den data, der vil blive indberettet til AUB
I Befordring angives den befordring virksomheden skal have. Dette udregner skolen selv.
I Handling ses det om posteringen vil blive oprettet, slettet eller om posteringen er oprettet
I Tilføj til AUB skal der sættes flueben hvis den pågældende postering skal sendes videre til AUB
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For at flytte en AUB-post fra Forslag til AUB-posteringer til Eksisterende AUB-poster skal man sætte
flueben i Tilføj til AUB og klikke Anvend.
I øen AUB godkendelser kan man oprette en godkendelse. Det bruges i tilfælde, hvor en elev er
registreret fraværende, men arbejdsgiver stadig skal have refusion, dvs. hvor fraværet er godkendt.
Det er således en måde at gennemtvinge en refusion på, på trods af fravær.
Ved klik på det grønne plus
tilføjes en ny linje. Der bliver pr. default indtastet en dato i kolonnen
Dato. Pr. default står der 2 i Refusionshalvdage, da det svarer til en hel undervisningsdag. Dette
kan manuelt ændres. Hvis der skal skrives en note gøres dette I Note.

I øen AUB Historik vises tidligere indberetninger, der er foretaget til AUB. Både oprettelser,
rettelser og sletninger fremgår i historikken.

11.3. AUB overblik
Bruges som en oversigt til at finde de steder, man skal gøre noget ift. AUB.
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Under fanebladet AUB Overblik får man et overblik over de AUB-linjer, som Lectio foreslår at
oprette, opdatere eller slette. Dette faneblad tilgås via Stamdata  EUD  AUB Overblik.
Pr. default ser man kun AUB-linjer for elever med tilknytning til den aktuelle afdeling.
Ønsker man at se linjer for hele skolen, fjerner man fluebenet i boksen Vis kun aktuel afdeling.
I kolonnen Elev ses elevnavn, elev ID og stamklasse. Ved klik på en elev, tilgår man elevens AUBfane på dennes stamdata. Her er der mulighed for at se grundlaget for den pågældendes elevs
refusion mere detaljeret, foretage de forslåede handlinger som Lectio har givet samt lave manuelle
rettelser.
I kolonnen Periode ses de datointervaller, hvor eleven har været tilknyttet et undervisningshold,
som skal yde refusion.
I kolonnen Refusion vises længden for perioden, der kan refunderes. Længden for perioden
angives i halvdag og en halvdag svarer til 0,1. En uge på 5 undervisningsdage svarer til 1,0.
I kolonnen Forslag ses Lectios forslag til handling. Der findes tre typer handling; opret, slet og
opdater.

11.4. AUB
Dette faneblad giver et overblik over antal AUB posteringer i Lectio og bruges især til at spotte fejl.
Siden tilgås via Stamdata  EUD  AUB. I øen Hurtigt Overblik ses antallet af AUB
posteringer, der kan oprettes, AUB poster der er oprettet og AUB poster, som er blevet slettet.
Derudover bliver der vist AUB posteringer. Pr. default er der sat flueben i Vis kun række med
fejl. Fjernes dette flueben vil alle posteringer per elev fremgå og ikke kun posteringer som
indeholder fejl.
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12. Særlige EUD
indberetninger
Der findes særlige indberetninger til EUD, som bl.a. indeholder indberetning af data til og fra EASY-P.
Mange af indberetningerne kører automatisk, men der er enkelte, der skal genereres og sendes
manuelt.

12.1. Automatisk kommunikation







Klik på Stamdata  Skoleopsætning
Klik på Generel  Andre systemer
Scroll ned til drop-down menu ved Tilføj ny type brugernavn/adgangskode-type,
nederst på siden
Tilføj EASY-P indberetninger (EUD), EASY-P udd.-aftaler (EUD), Elevplan
(EUD) og STIL statistik EUD
Sæt flueben ved Automatisk kommunikation ved de fire indberetningstyper

Sættes der flueben ved Automatisk kommunikation vil de fire indberetninger fremover
automatisk genereres, sendes og modtages hver nat.
NB!: EUD statistik kører ikke automatisk pt. så det er vigtigt, at man selv danner nye indberetninger
under Stamdata  EUD  EUD statistik. Læs mere om dette i punkt 12.3 EUD statistik.
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12.2.


EASY-P aftaler

Tilgå Stamdata  EUD  EASY-P aftaler

Her hentes de uddannelsesaftaler, der er oprettet i EASY-P. Man kan manuelt hente alle aftaler fra
EASY-P ved klik på Opdater alle aftaler fra EASY-P. En oversigt vises over alle ændrede eller
oprettede aftaler for hver elev. Herefter skal hver uddannelsesaftale indlæses. Vær opmærksom på
at linjerne forsvinder efter posterne bliver angivet som enten Indlæst eller markeres som behandlet.

For at indlæse uddannelsesaftalen klikkes på Indlæs under kolonnen Cpr-nummer.
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Herefter tjekkes om oplysningerne er korrekte, og der klikkes Udfør.
Dernæst vises elevens EUD historik og man har mulighed for at redigere yderligere oplysninger for
eleven. F.eks. kan man under fanebladet holdtilknytninger tilknytte eleven fremtidige hold.
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Klik Gem for at vende tilbage til oversigten over EASY-P aftaler

Se mere om Indlæs uddannelsesaftale i punkt 5.3.6 om EUD historik.

12.3.


EUD statistik

Klik Stamdata  EUD  Klik på fanebladet EUD statistik

Her kan dannes en ny indberetning af EUD statistik. Indberetningen indeholder oplysninger for tre
måneder før den valgte dato og al fremtidig data. Statistikken medtager alle aktive elever og deres
historik.



Vælg en måned i øen Funktioner
Klik på Dan ny indberetning

Herefter kan indberetningsfilen ses igennem ved klik på Vis fil, herefter indberettes den ved klik på
Indberet.
Når filen er indberettet, vil der komme et indberetningssvar som en kvittering på, at indberetningen
er modtaget. Se indberetningssvaret ved klik på Vis indberetningssvar.
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12.4.


EASY-P indberetning

Klik Stamdata  EUD  Klik på fanebladet EASY-P indb

Her indberettes indberetninger til EASY-P, som indeholder data om elever, deres uddannelsesforløb
og kvalifikationer.



Klik på Opdater/dan indberetninger
Klik på Send indberetninger

Klik på Vis alle indberetninger for at se en oversigt over alle de indberetninger, der sendes til
EASY-P. Indberetningerne vises per cpr.nr. og med angivelse af dato samt tidspunkt for den enkelte
indberetning. Hver enkelt indberetning ledsages af en status, hvor OK indikerer, at indberetningen er
gået igennem succesfuldt, mens fejl indikerer, at der er fejl, der skal behandles før indberetningen er
succesfuld.
Ved klik på Indb åbnes en xml-fil der viser den indberettede data.
Ved klik på Svar åbnes en xml-fil der viser en status på den indberettede data. Ved indberetninger
med fejl-status kan der hentes hjælp til, hvad fejlen omhandler i svaret.
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Klik på Vis indberetninger som ikke er OK for kun at de linjer, der har fejl-status.

12.5.


Elevplan

Klik Stamdata  EUD  Klik på fanebladet Elevplan

Her indberettes oplysninger om elever og deres uddannelse til Elevplan.
Indberetningen kan sendes manuelt ved:



Klik på Opdater/dan indberetninger
Klik på Send indberetninger

Ved klik på Vis status pr. cpr nr. vises alle indberetninger per elev.
Ved klik på Vis indberetninger vises alle indberetninger med afsendelsestidspunkt, type af
oplysning, type af handling og en status for hvorvidt indberetningen er sendt (OK) eller ej.
Ved klik på Hent indb åbnes en xml-fil der viser den indberettede data.
Ved klik på Hent svar åbnes en xml-fil der viser en status på den indberettede data i form af en
kode.
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Klikkes der på Vis status pr. cpr nr. vises en liste over indberetninger for den enkelte elev.
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