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Forord 
 
 
Dette er en vejledning til anvendelse af Lectio Time-fagmodul.  
 
I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende 
tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller 
organisationer er det utilsigtet. 
 
I materialet er der anvendt forskellige skriftsnit, for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der 

refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges 

et menupunkt fra menulinjen, skrives et ”” imellem menunavnet og undermenuen, fx: Filer  Gem 

 

Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden 
måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf, uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der 
garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller 
fremtidige versioner af Lectio. 
 
God fornøjelse med Lectio! 
 
MaCom A/S 
 

 
 
Materialet er senest revideret: 6. januar 2021 (MGK) 
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1. Studieretninger 
1.1. Oprettelse af studieretning 
 

 Klik på Studieretninger i Stamdata 

 
 

Herefter vises siden Rediger Studieretninger. 

 
 
På denne side vises en liste over skolens studieretninger. 

Der er pr. default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor det kun er de studieretninger, der er 
aktuelle, der vises.  
Det er også herinde, at studieretninger oprettes.  
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 Klik på Opret Studieretning 

 
 

 
 
Her er der to muligheder. Der kan oprettes en helt ny studieretning fra bunden, eller den kan baseres på en 
tidligere oprettet studieretning. 
Før studieretningen kan oprettes eller kopieres skal der være oprettet et elevforløb, som ved 
oprettelse/kopiering tilknyttes studieretningen. Elevforløbet skal være med korrekt uddannelsestype, som 
passer til studieretningen.  
Se Administrator vejledningen i forhold til oprettelse af elevforløb 
 
For at oprette en studieretning fra bunden af gøres følgende: 

 Tilknyt et elevforløb til studieretningen ved at søge det frem i feltet Elevforløb 

https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_administratorvejledning.pdf
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 Udfyld feltet Navn med den ønskede titel til retningen 

 Vælg op til 4 studieretningsfag i felterne 1. Retningsfag, 2. Retningsfag, 3. Retningsfag 

og 4. Retningsfag 

 Hvis det 2. fremmedsprog eller det kunstneriske fag indgår som en del af studieretningen vinges 

det af med flueben ud for Valgfag 

 Vælg hvilken kategori studieretningen har – kunstnerisk, naturvidenskabelig, 

kommunikationsteknisk, e.l. i dropdown-menuen Kategori 

 Klik på Opret for at oprette studieretningen 
 
Det er også muligt at oprette en studieretning baseret på en tidligere studieretning. Dette kan dog kun 
gøres, hvis elevtypen for den tidligere studieretning er ens med den nye.  

 Vælg studieretningen der skal kopieres i feltet Kopier retning 

 Vælg skoleåret studieretningen skal kopieres til i dropdown-menuen Kopier til skoleår 

 Klik Kopier 

 
 

Studieretningen er nu oprettet og kan findes under siden Rediger Studieretninger. Startåret og 
elevtypen kan ikke længere ændres. 
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1.2. Rediger studieretning 
Efter studieretningen er oprettet skal fagene på studieretningen oprettes.  

 Klik på den oprettede studieretning i listen for at komme ind på siden Rediger studieretning 

 
 

På denne side er der mulighed for at se og redigere studieretningens oplysninger.  

I boksen Frigivet er det muligt at frigive studieretningen. Studieretningen skal være frigivet og derved 
synlig for eleverne, når der skal vælges studieretning i Lectio. Derudover vil studieretningen desuden være 
synlig på Optag.dk ved frigivelse.  

 Sæt flueben i feltet Frigivet 

 Klik Anvend/Gem 
 

I feltet Optagelse.dk kan studieretningen selv indtastes. Dette felt anvendes hvis studieretningen på 
Optagelse.dk af en eller anden årsag ikke stemmer overens med studieretningen i Lectio. Studieretningerne 
kan fx stå forskelligt i forhold til rækkefølgen af retningsfag. Eksempel: En studieretning på Optagelse.dk 
hedder: Naturvidenskabelig studieretning (Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B) og studieretningen i Lectio 
er oprettet anderledes: Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B). 
Retningsfagene i disse to studieretninger står forskelligt og studieretningen kan derfor ikke finde en match. 
Man skriver derfor i feltet hvordan studieretningen står på Optagelse.dk.  
 

I feltet Tilmeldingsbeskrivelse kan der indtastes en tekst, som vises til eleven i forbindelse med 
udfyldelse af deres valgfagsønsker.  

Feltet Tilmeldingsbeskrivelse kan også udfyldes på skærmbilledet Valgfagsønsker – 

Indtastningsperioder i feltet Indtastningsbeskrivelse. 
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1.3. Opsætning af fag 
Før der kan laves valgfagstilmelding, skal der på hver studieretning foretages en opsætning af obligatoriske 

fag, studieretningsfag og mulige valgfag samt foretages en gruppering af valgfag i Valggrupper. 

Dette gøres under den enkelte studieretning på fanebladet Fag.  
 
Når opsætningen af fag på studieretningerne er sat op, vil det fremover kunne anvendes til: 

 Elevers valgfagstilmelding 

 Valgfagstjek 

 Time-fagfordeling / Holdpakning 

 Autogenerering af studieretningspræsentationer til Www.Optag.dk  

 Automatisk tjek for, at udtræk af eleveksamener ikke tager fag som eleven endnu ikke har afsluttet, 
fordi de er blevet valgt som valgfag på et højere niveau  

 Generelt tjek af, at eleverne lever op til kravene for studieretningen 
 
Der skal også laves studieretninger for igangværende studerende, hvor elevernes tidligere fag og valgfag 
sættes rigtigt op. Dette gøres af hensyn til alle de tjek som Lectio foretager på baggrund af de opsatte 
studieretninger. For igangværende studieretninger vil elevens tidligere fagvalg automatisk udledes, og blive 
foreslået når man validerer elevernes valg (dog kun første gang man går ind på elevens side). 
 
Det kan anbefales ved opstart at lave en studieretning med alle fag på, som kan bruges som skabelon.  

 Vælg en studieretning 

 Vælg fanebladet Fag 

 
 

I øen Fag og mulige valgfag kan der tilføjes fag på to måder: 

http://www.optag.dk/
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Hvis der allerede er oprettet fag på en anden studieretning, kan de kopieres ind i den aktuelle studieretning 

ved at vælge retningen i feltet Kopier fra og efterfølgende klikke på Tilføj fag fra anden retning. 

Fagene kan tilpasses efterfølgende.  

 
 
Hvis fagene skal oprettes på ny kan de indsættes manuelt.  

 Klik på ikonet  for at indsætte en ny række 

 
 
Der oprettes nu en række for faget. I denne skal følgende indtastes:  

 Indtast faget i kolonnen Fag 

 Indtast fagets type i kolonnen Type. Dette kan enten være Obligatorisk, Studieretningsfag eller 
Valgfag 

 Indtast fagets timetal pr. semester samt varighed (de semestre som faget forløber henover) i 

kolonnen Periode & Timer pr. semester. Det er ikke muligt at holde pause i semestre et fag 
kører i. Hvis timetal pr. semester ikke kendes, kan man indtaste 1-taller i de semestre hvori faget 
afvikles 

 Klik Anvend/Gem for at gemme ændringerne 
 
For fag af typen valgfag skal der også indtastes følgende:  
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 Vælg en valggruppe i kolonnen Valggruppe. Fag placeres i samme valggruppe ved at give dem 
samme tal. Elever kan kun vælge ét fag fra samme valggruppe. Se mere i punkt 1.4 Valggrupper på 
studieretning 

 Vælg eventuelt et fag i kolonnen Forudsætning. Her kan der angives et fag, som elever skal have 
haft for at kunne vælge det pågældende valgfag  

 Klik Anvend/Gem for at gemme ændringerne 
 
For at fjerne et fag (række) gøres der følgende:  

 Klik på ikonet  

 Klik Anvend/Gem for at gemme ændringerne  
 

Eksempel:  

 
 
I eksemplet herover er følgende tilføjet: 

 Studieretningsfaget Afsætning på A-niveau, som starter i første semester i 1g og slutter i sidste 
semester i 3g  

 Studieretningsfaget Innovation på C-niveau, der starter i tredje semester i 2g og slutter i fjerde 
semester i 2g 

 Det obligatoriske fag Dansk på A-niveau, der starter i første semester i 1g og slutter i sidste 
semester i 3g 

 Det obligatoriske fag Engelsk på B-niveau, der starter i første semester i 1g og slutter i fjerde 
semester i 2g 

 Valgfaget Finansiering på C-niveau, der forløber i 3g 

 Valgfaget Innovation på B-niveau, der forløber i 3g 
 
I dette eksempel er det deraf muligt for eleven enten at vælge Finansiering eller Innovation i slutningen af 
2g.  
 

Eksempel - Valg af fagtype til eventuelle 'studieretningsobligatoriske' fag: 

På en studieretning kan der være fag som er låst til retningen, men som ikke er studieretningsfag. F.eks. 
kunne det være, at det obligatoriske naturfag på B-niveau på en studieretning er forudbestemt til at være 
kemi på B-niveau. I det tilfælde sættes faget Kemi B til typen obligatorisk fag. 
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Antal samtidige valgfag 

I øen Antal samtidige valgfag sættes det op hvor mange valgfag en elev skal/må følge på et givent 
tidspunkt i sit studieforløb. Det vil sige hvor mange valgfag eleven følger i det givne semester, ikke hvor 
mange der starter i semestret. 

 Indtast et minimum og maksimum antal valgfag på semesterniveau 

 

Eksempel: 

En studieretning har følgende valgfag (valggrupper): 

 Valgfag med start i 1g: Et fremmedsprog og et kunstnerisk fag på C-niveau 

 Valgfag med start i 2g: Ingen  

 Valgfag med start i 3g: Et A-niveau fag og et C-niveau fag. Hvis sprogfaget fra 1g stadig kører i 3g 
kan der vælges et ekstra A-niveau, men intet C-niveau eller omvendt 
 

 
 

På studieretningen skal alle elever have ét kunstnerisk valgfag og ét sprogvalgfag i 1g. Derfor sættes 

minimum antal valgfag til ”2” i 1. og 2. semester. Da eleverne ikke må have mere end 2 samtidige valgfag i 

1g sættes maksimum antal valgfag også til ”2” i 1. og 2. semester.  
 
Valggruppen med sprogvalgfaget kan enten være på A- eller B-niveau, derfor vil et sprogvalgfag som 

minimum også ligge i 2g. Det betyder at 3. og 4. semesters minimum antal samtidige valgfag sættes til ”1”. 
Idet valggruppen med kunstnerisk valgfag kun indeholder fag på C-niveau, betyder det at faget kun ligger i 

1g. Maksimum sættes derfor også til ”1” i 3. og 4. semester.  
 
I 3g er der flere muligheder. Hvis eleven har et sprogfag, der fortsætter i 3g, har denne allerede et valgfag. 
Derudover skal der vælges minimum et ekstra fag. Hvis eleven ønsker det, kan denne vælge at følge både et 
yderligere A-niveau, samt et C-niveau. Alle elever skal derfor have mindst et fag på A-niveau og skal følge 
mindst 2 valgfag dette år. Derfor sættes minimum til "2" og maksimum til ”3” i 5. og 6. semester.  
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1.4. Valggrupper på studieretning 
På fanebladet valggrupper angiver man hvad de forskellige valgrupper er.  
 
Følgende gælder for valggrupper: 

 En elev kan kun vælge et af fagene i en valggruppe 

 Alle fag i en valggruppe skal starte på samme tidspunkt 

 Et fag-niveau kan kun optræde i samme valggruppe én gang 

 Hvis det samme fag-niveau med 2 forskellige varigheder og samme starttidspunkt skal kunne 
vælges, kan man blive nødt til at anvende en ekstra valggruppe 

 Et fag-niveau kan godt optræde i flere valggrupper, f.eks. hvis det skal være muligt at vælge det i 
enten 2g eller i 3g 

 Det er muligt at udelade fagene i en valggruppe fra valideringstjek på samlet antal blokke 
 

 Klik på fanebladet Valggrupper 

 

Siden Valgrupper vises nu.  

 
 

I øen Valggrupper ses en tabel over de 9 foruddefinerede valgfagsgrupper. Det er i denne tabel, at det er 
muligt at vejlede og afgrænse eleverne i deres fagvalg.  
 

I kolonnen Valggruppe nr. ses valggruppenummeret. En valggruppe tages i brug i det øjeblik 

valggruppens nummer bruges ud for et fag af typen valgfag i kolonnen Valggruppe på fanebladet Fag. 

 

I kolonnen Beskrivelse kan der indtastes en beskrivelse til valggruppen. Feltet må ikke være tomt uanset 

om det er taget i brug eller ej. Beskrivelsen af valggruppen vises på Studieretningspræsentationen og 
på elevens valgfagstilmelding.  
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I kolonnen Prioritet angives der hvilken rækkefølge valggrupperne skal listes hos eleven, når der vælges 
valgfag. Gruppen med det laveste nummer vil stå øverst hos eleven.  
 

I kolonnen Fagønske angives det, om eleverne skal angive et fagønske eller om det blot skal være muligt 

at ønske fag i den gældende valggruppe. Hvis Muligt vælges, betyder det, at eleverne kan vælge et fag i 
valggruppen, men at det ikke nødvendigvis er alle elever som kan, eller skal, vælge et fag i valggruppen, 
idet det også afhænger af hvad eleven ellers har valgt af fag. Det bestemmes bl.a. af opsætningen på 

Min/Max antal valgfag for hvert semester.  

I samme kolonne kan en valggruppe også sættes til Skal angives. Det gøres, hvis man er helt sikker på at 
alle elever på studieretningen skal vælge et fag fra valggruppen. Dette vil typisk gælde for 
valgfagsgrupperne der indeholder 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.  

Valggruppen må IKKE sættes til Skal angives, hvis eleverne selv kan vælge hvilket tidspunkt i deres 
studieforløb, at de vil ønske et af fagene. Hvis de f.eks. selv må vælge om de vil have et naturvidenskabeligt 

fag i 2g eller 3g kræver det 2 valggrupper, hvilket betyder, at man ikke kan benytte Skal angives på 
valggruppen.  
 

I kolonnen Alt. Ønske angives det ud for hver valggruppe om eleven skal angive et alternativt ønske til 
valgfaget. 
Hvis det skal være valgfrit for eleven om der angives et alternativt ønske, sættes alternativt valgfag for 

valggruppen til Muligt. Hvis der ikke må angives et alternativ ønske sættes alternativt valgvalg for 

valggruppen til Skal ikke angives.  

Hvis det er påkrævet at eleven vælger et alternativ sættes alternativt valgfag for valggruppen til Skal 

angives.  

Bemærk: Der foretages ikke validering på om elevens fagvalg i alternativ ønske er gyldigt i forhold til 
elevens valg i de andre valggrupper. 
 

I kolonnen Udelad fra bloksum kan det markeres om fagene i den pågældende valggruppe ikke må 
tælles med i det samlede antal blokke/timer for eleven.  

Eksempel: 

Reglen om sammensætningskrav for HF gælder kun valgfag. Nogle skoler har valgt at sætte det 
Praktiske/Musiske fag på C-niveau på som valgfag, men ifølge reglen om Valgfagssammensætning må dette 
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ikke tælle med. Hvis en skole vælger at indskrive det Praktiske/Musiske fag som valgfag, skal dette udelades 

fra valideringstjekket ved at sætte flueben i Udelad fra bloksum. 
 

I kolonnen Udelade fra valgfagscheck er der mulighed for at markere om fagene i valgfagsgruppen 

ikke skal tælles med i Antal samtidige valgfag under fanebladet Fag.  

 

1.6. Præsentation 
 Klik på fanebladet Præsentation 

 

Under dette faneblad designes studieretningspræsentationen.  
Denne præsentation vil blive vist på elevernes valgfagsside.  

 
 

I feltet Hyperlink er der mulighed for at indtaste en webadresse, som der vil linkes til i bunden af 
studieretningspræsentationen. Her vil der komme til at stå: ”Læs mere om studieretningen her:” efterfulgt 
af den indtastede webadresse. 
 

Sættes der flueben ved ”Timer ialt” vises, vil der til højre for fagene i studieretningspræsentationen 

komme en kolonne med summen af antal timer, som er indtastet på fanebladet Fag. 
 

Ved Skift design kan der vælges mellem forskellige farver, som præsentationen kan vises i. 
 

I feltet Bundtekst kan der indtastes en tekst som kommer til at stå under fagene i 
studieretningspræsentationen. 
 

 Klik Anvend/Gem for at gemme ændringer på siden 

 Klik på Vis for at få vist præsentationen 
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 Klik på Kopier link til udklipsholder på siden Vis, hvis der skal der linkes til præsentationen 
fra en ekstern hjemmeside 

 

1.7. Elever 
På siden Elever ses de elever, som er tilknyttet studieretningen. 
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1.8. Verifikation  
På siden Verifikation verificeres studieretningens opsætning for at tjekke at studieretningen er korrekt 
opsat. Der skal helst ikke være nogle fejlbeskeder. 
Verifikationen ganger alle valgfagskombinationer ud og verificerer mod aktuelle bekendtgørelser. Der ses 
bort fra oplagt forkerte valgfagskombinationer, såsom valg af "Fransk Fortsætter C" efter "Fransk fortsætter 
B" eller valg af "Billedkunst C" i to forskellige valgfagsblokke.  
Det er derfor vigtigt at fagene på studieretningen er opsat korrekt med angivelse af studieretningsfag, 
obligatoriske fag og mulige valgfag. 
 

Under Elever med ugyldige fagønsker ses de eventuelle elever, der har valgt et ugyldigt fagvalg ud 
fra studieretningen. Disse elever er typisk omgængere, da valgfagsønsker ikke ryddes, når en elev skifter 
elevforløb.  

 
 

Under Studieretningskombinationer med fejl/advarsler ses en tabel over mulige 
valgfagskombinationer for at finde eventuelle ugyldige kombinationer.  
 

I kolonnen Valgfagskombination ses valgfagskombinationen som der er blevet testet.  

I kolonnen Gyldigt ses det om den pågældende valgfagskombination er gyldig.  

I kolonnen Fejlbesked ses eventuelle fejlbeskeder. Hvis en valgkombination har en fejlbesked er den ikke 
gyldig.  

I kolonnen Advarsler/Information ses evt. advarsler. En valgkombination kan stadig være gyldig, selvom 
den har nogle advarsler.  

 
 

 Klik på Vis kombinationer med fejl (og advarsler) for at se ugyldige valgfagskombinationer 

 Klik på Vis kombinationer uden fejl men med advarsler for se gyldige 
valgfagskombinationer med advarsler 

 Klik på Vis alle kombinationer for at se alle valgfagskombinationer 
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2. Studieretningsvalg 
2.1. Registrering af elevønsker 
Når studieretningerne er oprettet, er det nu muligt at lade eleverne ønske studieretning.  

 Gå ind i Stamdata  Studieretningsønsker - Indtastningsperioder 

 
 

Siden Studieretningsønsker – Indtastningsperioder vises nu.  

 
 
Det er herinde, at en ny indtastningsperiode oprettes.  

 Klik på det grønne plus nederst på siden 

 
 Indtast en fra/til dato og et tidspunkt i kolonnen Indtastningsperiode 
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 Vælg en eventuel afdeling i dropdown-menuen Afdeling 

 Indtast skoleåret, hvori eleverne som skal ønske studieretningen er startet, i dropdown-menuen 

Elev startår 

 Indtast elevtypen tilhørende til eleverne der skal ønske studieretningen i feltet Elevtype 

 Indtast om eleven kan eller skal vælge et alternativt ønske i feltet Alt. ønske 

 Indtast eventuel information vedrørende studieretningsvalget i feltet Indtastningsbeskrivelse 

 
 

 Klik Anvend/Gem 
 
 

Når indtastningsperioden starter vil de relevante elever nu få vist et link med en frist til 
studieretningstilmelding på deres forside. 

 
 

Efter klik på linket vises siden Studieretning med information om elevens studieretningsvalg. 

 
Under studieretningstilmeldingsperioden vil øen Studieretningsønske være synlig.  

Eleven kan her vælge en studieretning i feltet Ønsket retning og evt. et alternativt ønske i feltet 

Alternativ retning alt efter om det er sat til at være Muligt, Skal angives eller Skal ikke angives.  
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 Klik Gem/Anvend for at registrere ønsket  
 

2.2. Studieretningsønsker 
Når eleverne har fået registreret deres ønsker er det muligt for administrationen at fordele dem på de 

ønskede studieretninger. Dette gøres under Stamdata  Studieretningsønsker.  

Oversigt - Ønsker 

Under fanen Oversigt – Ønsker ses øen Status – Udvalgte elever. Det er herinde, at eleverne 
placeres på deres ønsket studieretninger.  

 
I kolonnen Studieretning ses alle studieretningerne samt linket Link, der fører til siden Rediger 

Studieretning. 

I kolonnen Nuværende elevtal ses det nuværende elevtal på studieretningen.  

I kolonnen Antal ønsker ses alle elevønskerne opdelt på 4: 

 Ingen: Antal elever på studieretningen der ikke har angivet et ønske 

 Udgående: Antal elever der ønsker at skifte fra den aktuelle studieretning til en anden 
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 Indgående: Antal elever der ønsker at skifte til den aktuelle studieretning fra en anden 

 I alt: Antal elever der har ønsket studieretningen 

 

Brug af Placer medfører, at alle elever der står under Indgående vil blive optaget på den pågældende 
studieretning. Denne funktion bruges derfor, når alle eleverne står med den korrekte studieretning som 
deres ønsket studieretning.  

 Klik Placer for at placere alle eleverne til deres ønsket studieretning 
 

På fanebladet Elevønsker er der mulighed for at se hvilke studieretninger de enkelte elever har valgt 
samt eventuelle alternative ønsker. 

Elevønsker 

Under fanen Elevønsker ses en oversigt over alle elevernes studieretningsønsker samt alternative 
ønsker.  

 
 

 Vælg en studieretning i feltet Nuværende studieretning for at fremsøge elever, der allerede er 
blevet placeret i den pågældende studieretning 

 Vælg en studieretning i feltet Ønsket studieretning for at fremsøge elever, der har ønsket den 
pågældende studieretning 

 Sæt flueben i boksen Vis kommentarer for at se elevernes eventuelle kommentarer 
 
Hvis en elev ikke kan få deres ønsket studieretning opfyldt, skal man manuelt ændre deres alternative 
studieretning til deres ønske. Dette gøres ved at klikke på elevens navn, hvorefter man vil bliver ført til 
elevens studieretningsside.  
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Elever til stamklasseoverførsel 

Når eleverne er blevet placeret på deres studieretninger, er det muligt at skifte stamklasser for eleverne - 
både midlertidigt og permanent. 
Skift af stamklasse har stor indflydelse på skemavisningen for eleverne. Det kan derfor være en god idé at 
vente med det endelige skift til det rette tidspunkt. F.eks. lige op til jul eller mellem jul og nytår. Derimod 
kan man godt begynde at placere eleverne på nye hold før stamklasseskiftet. Dette er lettest via midlertidig 
stamklasser og brug af Elev-Holdelementtilknytning på klasseniveau. 
 

Bemærk at eleverne skal være placeret på de rigtige studieretninger inden der skiftes stamklasse. 
 

 Klik på fanebladet Elever til stamklasseoverførsel 

 

Siden Elever til stamklasseoverførsel ses nu. Herinde kan elever sættes i midlertidige stamklasser 
ud fra deres studieretninger.  

 
 

I øen Vælg studieretning ses en liste over studieretningerne samt antallet af elever, der er blevet 
placeret på studieretningen.  

 Vælg en studieretning 
 

I øen Elever til stamklasseoverførsel ses en liste over mulige stamklasser til eleverne.  

 Marker de stamklasser som eleverne fra den markerede studieretning skal placeres i 
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 Klik på Næste nederst på siden 

 

I øen Nuværende elever i stamklasse vises de elever som allerede er placeret i de valgte 
stamklasser. 

I øen Elever til stamklasseoverførsel ses de elever fra den valgte studieretning.  
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I kolonnen Sæt til indgående i stamklasse kan der i dropdown-menuen vælges mellem de 

stamklasser der blev valgt på forrige skærmbillede eller man kan vælge Skift ikke, hvis eleven skal blive i 
klassen (default). 

 
 

 Klik Anvend/Gem nederst på siden, for at gemme ændringerne og overføre eleverne til de 
midlertidige stamklasser 

  
Eleverne er nu klar til at skifte stamklasse - de er tilføjet til en midlertidig stamklasse samtidigt med, at de 
går i deres nuværende stamklasse. Dette betyder, at man via Elev-Holdelementtilknytning på klasseniveau 
kan tilknytte eleverne de hold de skal følge med deres nye stamklasse. 

Bemærk: Eleverne vil ikke kunne se deres midlertidige klasser, men de kan godt se deres fremtidige 
holdtilknytninger.  
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Skift stamklasse 

På fanebladet Skift stamklasse kan man udføre den endelige overførelse.  

 
 

 Klik på Overfør  

 Sæt flueben ud for de elever, der skal overføres 
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 Klik Anvend/Gem 

 

Eleverne har nu skiftet stamklasse. 
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3. Valgfagstilmelding  
 

Når eleverne skal vælge valgfag til deres studieretning, skal der angives indtastningsperioder for, hvornår 
deres indtastningsperiode åbnes, så de kan ønske valgfag. Når der nås tidspunktet, hvor eleverne skal 
indtaste deres valgfagsønsker, vil det komme frem på elevernes forside, at de skal vælge.  
 

 Gå ind på Stamdata  Studieretningsvalgfagsønsker – Indtastningsperioder 

 

Siden Studieretningsvalgfagsønsker – Indtastningsperioder vises nu. Her ses en linje for hver 
studieretning, hvori en indtastningsperiode kan indtastes.  

 
 

 Vælg en Fra og Til dato samt tidspunkt i felterne under kolonnen Indtastningsperiode 

 Vælg et semester i dropdown-menuen Første semester der skal vælges fag til. Eleverne vil 
skulle vælge fag i de valggrupper, hvor fagene starter i det valgte semester samt alle efterfølgende 
semestre.  

Bemærk: Valggrupper der ligger før dette semester, vil ikke kunne redigeres af eleven! 

 Skriv evt. en vejledende tekst i feltet Indtastningsbeskrivelse 

 
 

 Klik Anvend/Gem 
 



  Valgfagstilmelding 

 
 

Lectio Time-fagmodul vejledning  Side 28 af 96 

Eksempel: 

 Elever på en studieretning i 1g skal vælge fag til 2g. og 3g., derfor sættes valgfagstilmeldingen for 

denne studieretning i kolonnen Første semester der skal vælges fag til, lig med 3. 

semester 

 For elever på studieretninger i 2g som skal vælge fag til 3g., sættes valgfagstilmeldingen i kolonnen 

Første semester der skal vælges fag til, lig med 5. semester 

 

3.1. Registrering af valgfagsønsker 
Når der er oprettet en valgfagstilmelding for en studieretning, vil eleverne på denne retning kunne ønske 
valgfag i indtastningsperioden. Eleven kan redigere sit ønske indtil periodens udløb. Uden for 
tilmeldingsperioden kan eleven se sin personlige studieretningspræsentation inkl. de senest indtastede 
valgfagsønsker. 
 
På elevens forside vises der i valgfagstilmeldingsperioden link til elevens valgfagsside, hvor ønskerne kan 
indtastes. 

 
 

Eleven kan også finde frem til valgfagssiden ved at gå i deres Studieplan og dernæst Valgfag.  

 
På elevens valgfagsside vises først studieretningspræsentationen, som er automatisk genereret ud fra 
opsætningen af studieretningens fag og varighed (Se Opsætning af fag). 
 
Under valgfag i præsentationen vises de valgfag, som er mulige at vælge i hver valggruppe. Når eleven har 
gemt sit ønske i en valggruppe, vil kun det ønskede valgfag blive vist i præsentationen. 
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I øen Valgfagsønsker kan eleven ønske fag i de valggrupper der er åbnet op for (Se pkt. 3 
Valgfagstilmelding, side 27) 
 
Elevens tidligere og aktuelle valgfag udfyldes automatisk ved besøg på valgfagssiden, hvad enten det er 
eleven eller det er administrator der klikker sig ind på siden. Men det skal bekræftes at elevens valgfag er 
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korrekt første gang man går ind på siden ellers vil de ikke blive direkte tilbudt igen. Dette gøres ved at klikke 

på Anvend/Gem.  
 
Valgfagssiden ses forskelligt alt efter om det er administrator eller eleven der ser den. Administrator har 
altid ret til at redigere alle valgfag, hvor imod eleven kun vil blive tilbudt at redigere i indtastningsperioden 
fra det semester, som der er angivet af administrator. 

 

Administrators side: 

 
 
Her vises alle semestres valgfagsmuligheder, samt eventuelle fejlmeddelelser. Administrator kan, uanset 
valgfagsindtastningsperiode, altid gemme valgfagsønsker i alle valggrupper på en elev, også selvom de ikke 
er lovlige ifølge valideringskriterierne på studieretningen.  
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Elevens side: 

For eleven ser samme side ud som nedenstående, hvor eleven har fået mulighed for at redigere fra 3 
semester:  

 
 

 Eleven kan vælge fag og evt. indtaste en kommentar vedrørende sit ønske. Ønsket gemmes ved klik 

på knappen Gem 

 

Der foretages nogle tjek på om elevens valg er lovlige (Se Valideringskriterier). 
Hvis elevens valg ikke kan godkendes ud fra valideringskriterierne, så kan eleven ikke gemme sine ønsker. 
Eleven vil få en fejlmeddelelse med beskrivelse af problemet samt en besked om at ændre på sine ønsker. 
 

3.2. Studieretningsvalgfagsønsker 
Når eleverne har fået registreret deres ønsker er det muligt for administrationen at få overblik over de 

ønskede valgfag under Stamdata  Studieretningsvalgfagsønsker.  

Oversigt over Studieretningsvalgfagsønsker 

Under fanen Oversigt – Ønsker er det muligt at se ønsker til fag, der starter på et bestemt tidspunkt.  

 Vælg fanebladet Oversigt – Ønsker 

 Vælg Fagets startår og Fagets startsemester 
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En oversigt over alle valgfagsønsker til de valgte kriterier vises nu i øen Valgfagsønsker til det valgte 

startår/startsemester.  
 

 
 

I kolonnen Fag ses alle de forskellige valgfag. Det samme fag-niveau vil kunne optræde flere gange, hvis 
varigheden er forskellig. 

I kolonnen Varighed ses valgfagets varighed i semestre.  

I kolonnen Antal ønsker ses antallet af elever, der har ønsket valgfaget.  

I kolonnen Antal ønsker som alternativ ses antallet af elever, der har valgfaget som deres alternative 
ønske.  

Ved klik på knappen Vis elever vises en liste med de elever, der har ønsket faget på det givne tidspunkt 
og med den givne varighed inklusiv de elever, der har valgt faget som alternativt ønske.  
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Detaljeret visning af elevønsker 

Under fanen Elevønsker er det muligt at se en visning af hvilke elever, der har ønsket et fag til et bestemt 
startår og startsemester.  

 Vælg fanebladet Elevønsker under Studieretningsvalgfagsønsker 

 Vælg fagets startår og –semester 

 

En oversigt over alle elevønsker til det valgte startår og startsemester ses nu.  

 
 

I kolonnen Navn ses elevens navn.  

I kolonnen Stamklasse ses elevens stamklasse.  

I kolonnen Studieretning ses elevens studieretning.  

I kolonnen Semestre ses valgfagets varighed i semestre.  

I kolonnen Fagønske ses fagkoden for elevens fagønske.  

I kolonnen Kommentar ses det om eleven har knyttet en kommentar til sit ønske. 
 

 Vælg evt. et fag i feltet Fag for kun at se de elever, der har ønsket et bestemt fag-niveau 

 Sæt flueben i boksen Vis kommentarer for at se elevernes eventuelle kommentarer  
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Oversigten over elevønskerne kan kopieres til Excel ved klik på Excel ikon øverst til højre.  

 
 

Verifikation af ønsker 

Elevernes ønsker kan verificeres på fanebladet Verifikation af ønsker. 

 Vælg fanebladet Verifikation af ønsker under Studieretningsvalgfagsønsker 

 Vælg elevernes startår samt elevtype i felterne Elevforløb startår og Elevtype 

 
En oversigt over alle elevernes valgfagsønsker vises nu samt eventuelle fejl/advarsler. 

 
 

I kolonnen Elev ses elevens navn.  

I kolonnen Stamklasse ses elevens stamklasse.  

I kolonnen Studieretning ses elevens studieretning.  

I kolonnen Ønske ses alle elevens valgfagsønsker. Disse ses i rækkefølgen som under den enkelte elevs 
valgfagsside.  

I kolonnen Alternativ ønske ses elevens alternative valgfagsønske ud elevens valgfagsønske i kolonnen 
til venstre.  

I kolonnen Valgfagscheck vises eventuelle fejl/advarsler. Det er de samme fejlmeldinger, som vises på 

den enkelte elevs valgfagsside i feltet Valgfagscheck. 

 

 Sæt flueben i Vis kun rækker med advarsler/fejl for filtrere elever uden advarsler/fejl fra 
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 Klik på en elevs navn for at komme ind på elevens valgfagsside 
 
Valgfagscheck af ønskede valgfag tjekkes på baggrund af flere faktorer: 

 Bekendtgørelsens paragraffer 

 Protokollinjer 

 Holdtilknytninger 

 Studieretningens opsætning 

 Valg af andre valgfagsønsker 
 
Tjekket foregår således at, hvis en ønsket hævning af et fag er på baggrund af et fag, som ligger et 
halvt/helt skoleår tilbage, så forventes det at eleven har en protokollinje på faget. Hvis ønsket af 
hævningen er baseret på et nuværende fag, forventes det at eleven har en holdtilknytning i nuværende 
skoleår. Derudover tjekkes der på baggrund af bekendtgørelsen, tidligere valgfagsønsker og 
studieretningens opsætning i forhold til studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.  
 

3.3. Valideringskriterier 

Systembestemte krav 

Husk at administrator altid kan gemme en elevs valgfagsønsker, selvom der er fejl i! Det er muligt, at der er 
specielle aftaler omkring enkelte elevers uddannelsesforløb, og administrator har derfor mulighed for at se 
bort fra advarslerne og gemme alligevel. 
 

Generelt 

 Et fag kan kun vælges en gang 
 

Før reform elever 

Uddannelsestype STX 

 Mellem 25-28 blokke 

 Mindst 4 A-niveau fag 
 

Uddannelsestypen 2-årig HF 

 Mindst 17 blokke 

 Mindst 1 A-niveau fag 

 Minimum sammensætningskrav for valgfag = BB, BCC, CA (ikke engA), engAB, engACC 

 Mindst et valgfag på et niveau højere end C-niveau 
 

Uddannelsestype HHX 

 Mindst 17 blokke  
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Alle Andre uddannelsestyper 

 Ingen blokkrav 
 

Efter reform elever 

Uddannelsestype STX 

 Mindst 2.600 timer (må ikke overstige 2.650 timer) 

 Fordybelsestid 500 timer 

 Mindst 4 A-niveau fag 
 

Uddannelsestypen 2-årig HF 

 Mindst 1.705 timer (må ikke overstige 1.755 timer) 

 Fordybelsestid 300 timer 

NB! For elever med udvidet fagpakke mindst 1.955 timer (må ikke overstige 2.005 timer) 
 

Uddannelsestype HHX 

 Mindst 2.605 timer (må ikke overstige 2.655 timer) 

 Fordybelsestid 500 timer 
 

Uddannelsestype HHX 

 Mindst 2.770 timer (må ikke overstige 2.820 timer) 

 Fordybelsestid 630 timer 

 

Opsætning af studieretning 

 Evt. krav om at der skal vælges et fag i en valggruppe (Skal angives). Se pkt. 1.4,
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Valggrupper på studieretning 

 side 13)  

 Evt. krav om at der skal vælges et alternativt ønske (Skal angives). Se pkt. 2.1, Registrering af 
elevønsker 

 side 19)  

 Min./Maks. antal samtidige valgfag i et semester. Se pkt. 1.3.1, 



  Valgfagstilmelding 

 
 

Lectio Time-fagmodul vejledning  Side 38 af 96 

Antal samtidige valgfag, side 12)  

 Evt. krav om at man skal have haft et bestemt fag 
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3.4. Fejlfinding 

Forkerte valgfagsgrupper på elevs valgfagsside 

Valgfagsgrupperne på en elevs valgfagsside er forkert. 
 

Løsning: 

Tjek at eleven er tilmeldt den rigtige studieretning. 

Valgfag autoudfyldes ikke 

Hvis tidligere og aktuelle valgfag på en elev ikke udfyldes automatisk når man går ind på elevens valgside, 
kan årsagen være uoverensstemmelse mellem XPRS-koder på studieretning og på hold. 
 

Løsning:  

 Hvis faget på studieretningen har forkert XPRS-kode så rettes det ved at vælge det rigtige fag. 
Herefter vil valgfag automatisk udfyldes korrekt ved besøg på elevens valgside 

 Hvis XPRS-faget på holdet er forkert og der endnu ikke er protokolliner på eleverne, så er det nok at 
rette XPRS-faget på holdets stamdata 

 Hvis der er protokollinjer på holdets elever så skal elevernes protokollinjer også rettes til faget med 
den rigtige XPRS-kode 

Valgfag autoudfyldes med fag, selvom elev er udmeldt fra holdet med det 

fag 

Valgfag autoudfyldes med fag, selvom eleven er udmeldt fra holdet med det fag. Dette sker fordi 
valgfagstjekket sker første gang man klikker gem på siden, og det bliver ikke rettet automatisk senere. 
 

Løsning: 

Administrator skal selv rette dette på elevens valgfagsside. 

Der står “Ugyldigt” ud for et valgfag på elevs valgfagsside 

Eleven står til at skulle have et valgfag som ikke eksisterer i den pågældende valggruppe. Dette sker typisk 
hvis administrator har lavet om i studieretningen efter at elev eller administrator har været inde på siden. 
Der er derved blevet autoudfyldt valgfagsønsker i grupper, der så har ændret sig senere. 
 

Løsning: 

Administrator skal selv rette dette på elevens valgfagsside. 

Forkert timetal under valgfagsside for efter-reform elever 

Elever fra den nye reform står til at mangle nogle timer eller står til at have for mange timer under 
valgfagssiden. Dette sker da elever, der er er startet efter reformen, tjekkes ud fra deres holdtilknytninger 
og ikke deres valgfagsønsker ligesom tidligere.    
 

Løsning: 

Tjek at eleven er tilknyttet de rigtige hold under elevens holdtilknytninger herunder også fremtidige 
valgfagshold.  
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Sammensætningstjek for uddannelsestype 2-årig HF er ikke korrekt 

Hvis det obligatoriske praktiske fag sættes op som et valgfag på HF-retningen, kan det betyde at tjek på 
sammensætningskrav ikke bliver helt korrekt. Årsagen er, at det praktiske fag så tælles med som valgfag i 
validering af om sammensætningskravet er opfyldt.  
 

Løsning: 

Som beskrevet i punkt, 1.4, Valggrupper på studieretning, er det muligt at sætte fag til at skulle udelades 
fra bloksummen. Brug denne mulighed i overnævnte situationer.  
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4.  Holdpakning 
Holdpakning i Lectio bliver lavet på Elev-basis. Det vil sige, at man ser på hver enkelt elev fremfor at bruge 
stamklasser som fundament, som man gør med de fleste skemalægningsprogrammer. 
 

4.1. Beskrivelse af brugte begreber 
 

Pakke 

Gruppe af elever med samme fagønske. 
 

Pakketype 

Der er tre forskellige typer af pakker, som kan indgå i pakningen: 

 VH: Valghold (Elevønsker til fag-niveau med samme varighed og starttidspunkt)  

 EH: Eksisterende hold (Igangværende valghold)  

 FH: Fælleshold (Hold som er fælles for en stamklasse og som optager en blok, der ligger ud over 
standard-bloktallet for fælleshold) 

 

Valghold (VH) 

Pakker af typen Valghold (VH) kan betragtes som virtuelle hold, der indeholder en samling af elevønsker til: 

 Et bestemt fag  

 Med et bestemt niveau  

 Af en bestemt varighed  

 Med et bestemt starttidspunkt 
 
Ud fra pakker af denne type vil der senere kunne oprettes et til flere hold alt efter antallet af ønsker og 
resultatet af pakningen. 
 

Eksisterende hold (EH) 

Pakker af typen Eksisterende hold (EH) er eksisterende valghold, som er aktive i holdpakningssemesteret. 
Disse vil typisk have tilknyttet en lærer, som der vil blive taget hensyn til i holdpakningen. 
 

Fælleshold (FH) 

En pakke af typen Fælleshold (FH) kan være nødvendig for stamklasser med mange fælleshold. I så fald kan 
et eller flere af stamklassens fællesfag lægges ud i valgfagsbåndet som pakker. Et Fælleshold oprettes i 

boksen Fælleshold i Holdopsætningen, hvor antallet af Blokke til fælleshold kan sættes på hver 
stamklasse. Et Fælleshold oprettes, hvis det ønskes at reservere en blok til en stamklasse. Hvis blokken da 
låses, vil stamklassen ikke få tildelt valghold i den låste blok. Se pkt. 4.4.4, Holdpakningsopsætning, side 46. 
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4.2. Forberedelser til holdpakning  
 
Inden der foretages holdpakning skal elevernes valgfagsønsker være i orden. 
Se mere om dette i punkt, 3.2.3, Verifikation af ønsker.  

 Tjek elevernes valgfagsønsker på elevens valgfagsside 

 Lav omvalg for elever med ønsker til fag der har haft for få ønsker til at holdet 

skal oprettes 

 

Oversigtssiden Studieretningsvalgfagsønsker i Stamdata bruges til at få overblik over antallet af 
ønsker til de forskellige fag. Der tjekkes efter om der er fag med så få ønsker, at det er helt sikkert at der 
ikke skal oprettes hold til dem. De pågældende elever skal derfor have ændret deres ønsker til noget andet. 
Se pkt. 3.2.1 Oversigt over Studieretningsvalgfagsønsker, side 31. 
 

4.3. Opret ny holdpakning 
 

 Gå i Stamdata og vælg Holdpakning i boksen Timefagfordeling 
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 Klik på Opret ny, for at oprette en ny holdpakning 

 Indtast en titel og holdpakningens semester 

 
 

 Klik på Opret 

 

Den nyoprettede holdpakning findes på siden Holdpakning. 

 
 

 Klik nu på den pågælnde holdpakning.  
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4.4. Pakkelisten 
Ved klik på en holdpakning kommer man først ind på fanebladet Pakkelisten. 
Herinde ser man en liste over alle de pakker, der kan pakkes i det valgte holdpakningssemester.   

 
 

I kolonnen Medtag ses det om en pakke medtages eller udelades fra beregningen. Som standard tages alle 
pakker med.  

I kolonnen Kæd pakker har man mulighed for at kæde pakker, hvis man ønsker, at pakkerne skal tildeles 
det samme blok-id. Bemærk: Sammenkædning af pakker kan resultere i en løsning, der kræver flere 
hold/blokke. 

I kolonnen Pakketype vises om pakken er af typen VH (Valghold), FH (Fælleshold) eller EH (Eksisterende 
hold).  

I kolonnen Fag ses pakkens XPRS-fag. Dette vises dog ikke for fællesholdspakker, da de repræsenterer et 
vilkårligt fælleshold fra stamklassen. 

I kolonnen Pakke ses pakkens navn.  

 Hvis pakken er af typen valghold (VH), dannes pakketitlen ud fra det virtuelle holds start skoleår og 
startsemester samt faget og niveauet. Dernæst vises varigheden i parentes målt i antal semestre  

 Hvis pakken er af typen eksisterende hold (EH), er pakketitlen lig med holdnavnet 

 Hvis pakken er af typen fælleshold (FH), dannes pakketitlen ud fra stamklassenavnet og et 
fortløbende nr. alt efter, hvor mange pakker der er for stamklassen 
 

I kolonnen Elevønsker ses antallet af elever, der har ønsket fag. 
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 Klik på tallet for at se pakkens elever med navn og elev-id 

 
 

I kolonnen Antal hold ses antallet af hold, der er oprettet i holdpakningen. Hvis symbolet * (stjerne) er sat 
ud for antallet, er antallet af hold det, som der min. skal oprettes for at opfylde alle fagønsker.  

I kolonnen Aktuelle blok-ids vises eksisterende blok-id'er på eksisterende hold og fælleshold.  

I kolonnen Lås flueben kan der sættes flueben, hvis blokkene i kolonnen Aktuelle blok-ids skal låses. 
En blok låses, hvis holdet skal reserveres i den pågældende blok. Er holdet låst i en blok, vil holdet blive 
placeret i den pågældende blok i beregningen og det vil ikke blive delt op.  
 

 Klik på ikonet  ud for pakken i pakkelisten for at slette 

Rediger pakke 

Ved klik på Rediger i pakkelisten, er der muligt at redigere pakkens specifikationer.  

 Klik på Rediger i pakkelisten ud for den ønskede pakke 
 

Siden Rediger pakke ses nu.  

 
 

I øen Rediger holdpakke er det muligt at redigere pakkens Titel, Faggruppe, Varighed, Max 

studerende på hold samt Max antal hold.  
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Hvis man ønsker selv, at have indflydelse på hvordan pakken skal pakkes, klikkes der på ikonet  i feltet 

Hold der pakkes. Her kan man oprette et hold, hvor man kan vælge at tilknytte en lærer til holdet, 
vælge blok-id for holdet, låse blok-id for holdet samt låse eleverne til holdet:  

 
 
Det er også muligt at opdele pakken for pakker af typen VH (Valghold) 

 Klik på Opdel pakke  

 
 

 Marker de elever, som skal flyttes til et nyt hold 
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 Klik på Split hold 

 

Når holdet er blevet splittet, vil de elever, som blev markeret i boksen Flyt elever til nyt hold, blive 

placeret på et nyt hold i Pakkelisten.  

 

Bemærk: Opdeling af pakker kan resultere i en løsning, der kræver flere hold/blokke. 
 

I øen Elever tilknyttet pakken ses en liste over elever, der kan knyttes til pakken.  

 Knyt de ønskede elever til holdet ved at vælge holdet i dropdown-menuen i kolonnen Hold 

 
 

 Klik på ikonet  ud for den pågældende elev i øen Elever tilknyttet pakken, hvis en elev 
ønskes slettet fra pakken 

 Tilføj en elev til holdet ved, at indtaste elevens navn i feltet Vælg elev og klik på Tilføj 

 
 

 Klik på Anvend/Gem for at gemme ændringerne 

 

Bemærk: Ændres der på eleverne på et givent hold i holdpakningen, skal man huske at ændre elevernes 
valgfagsønsker på elevens valgfagsside. 
 

I øen Konflikter ses mulige konflikter for pakken. Dette kunne eksempelvis være, hvis en elev er bundet 
knyttet til to pakker med samme blok-id.  
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Opret nyt valgfagshold (VH) 

Det er også muligt at oprette nye valghold til pakkelisten.  

 Gå ind på fanebladet Pakkeliste 

 Søg på et XPRS fag i feltet Opret nyt valgfagshold 

 Klik på Opret 

 
 

 Valgfagsholdet findes nu i Pakkelisten og kan redigeres herfra 

Tilføj eksisterende hold (EH) 

Det er også muligt at tilføje allerede eksisterende hold til pakkelisten 

 Søg på et hold i feltet Tilføj eksisterende hold 

 Klik på Tilføj 

 
 

 Holdet findes nu i Pakkelisten og kan redigeres herfra 
 

Holdpakningsopsætning 

Under siden holdpakning er det også muligt at sætte forudsætninger for holdpakningen op.  

 Klik på linket Holdpakningsopsætning på siden Pakkeliste 
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Siden Holdpakningsopsætning vises nu.  

 
 

I øen Generel opsætning kan den kan der indtastes et maksimalt antal elever på hold og det antal 
blokke holdpakningen som udgangspunkt, skal opererer med. 

 
 

I øen Fagbegrænsninger kan man bestemme, hvor mange fag af en bestemt type der maksimalt må få 
tildelt det samme blok-id. Dette kan f.eks. bruges hvis der kun er et fysiklokale eller hvis der kun er en 
lærer, der underviser i et bestemt fag.  

 Klik på det grønne plus i øen Fagbegrænsninger 

 Vælg faget i dropdown-menuen Holdtype (fag) og det max antal blokke i feltet Max antal i 

samme blok 

 
 

 Klik Anvend/Gem  

 

Bemærk: Begrænsning af antal fag af bestemt type der må have samme blok-id, kan resultere i en 
dårligere løsning. 
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I øen Fælleshold kan fælleshold oprettes. Dette kan være nødvendigt at oprette, hvis nogle stamklasser 
har flere fællesfag end andre. Det kan f.eks. skyldes, at nogle stamklasser har en studieretning med færre 
valgfag end andre. Ved oprettelsen af fælleshold reserveres blokke til en stamklasse, hvor stamklassen ikke 
får tildelt valghold, så de kan have fællesfag i denne blok.  

 Klik på det grønne plus i øen Fælleshold 

 Vælg en stamklasse i feltet Stamklassenavn 

 Indtast det antal blokke som stamklassen optager i valgfagsbåndet ud over de normale i feltet 

Blokke til fælleshold. Det vil sige, at hvis man regner med 4 valgblokke, men kun ønsker at en 
af stamklasserne skal bruge 3, skrives der 1 ud for denne stamklasse 

 
 

 Klik Anvend/Gem 
 

Antallet af blokke der sættes på stamklasserne vil blive vist som fællesholdspakker (FH) i Pakkelisten. Se 
pkt. 4.4 
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Pakkelisten, side 42. 

Tildelte blok-id’er 

For at få over tildelte eksisterende hold og fælleshold for en klasse kan Tildelte blok-id’er bruges.  

 Klik på linket Tildelte blok-id'er under fanen Pakkeliste 

 
 

 Vælg en stamklasse i feltet Vælg stamklasse 

 
 

 Klik Hent 

Der vises nu en tabel over blok-id’er tildelt til elever på eksisterende hold (EH) og fælleshold (FH). 
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Omvalg 

Hvis det ikke allerede er gjort på et tidligere tidspunkt, bør det besluttes, hvilke fag der ikke skal oprettes 

hold til. Tjek elevtallet i kolonnen Elevønsker i Pakkelisten for pakketypen valghold (VH). Hvis det 
allerede nu kan ses, at der er valgholdspakker med for få elever til, at der vil blive oprettet hold, så må de 
pågældende elevers valgønske ændres på deres valgside til et andet fag. 

Opret backup 

 Klik på Opret backup i pakkelisten 

 En backup af holdpakningen vil blive gemt på siden Holdpakning 
 

4.5. Opdater 
Hvis der er hold, som ikke skal oprettes, f.eks. på grund af for få elevønsker, skal de pågældende elevers 

ønsker først ændres på elevens valgfagsside og derefter kan siden Opdater benyttes til b.la at opdatere 

elevernes ønsker. Herefter kan man vende tilbage til Pakkelisten og tjekke den igennem igen. 

 Gå ind på fanebladet Opdater 

 Klik på Vis opdateringer 

 Marker de opdateringer, som skal opdateres. Alle opdateringer vil som standard være markeret 

 
 

 Klik på Opdater for at opdatere de valgte 

Opdateringstyper 

 

Forskel i antallet af elever betyder, at eleverne på holdet i holdpakningen ikke stemmer overens med 
stamdataholdet. 

Hold for meget betyder, at der er et hold i holdpakningen, som ikke findes i stamdata. 

Manglende hold betyder, at der mangler et hold i holdpakningen, som findes i stamdata. 

Elever for meget betyder, at der for mange elever på stamdataholdet i forhold til antal ønsker. 

Elever for få betyder, at der er for få elever på stamdataholdet i forhold til antal ønsker.  
 

 Klik på antallet i kolonnerne Elever for meget og Elever for få for, at få vist hvilke elever der 
står som for meget/for lidt på holdet 
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4.6. Beregn løsning 
Når pakkelisten er klar, kan mulige løsninger beregnes.  

 Gå ind på fanebladet Beregn 

 Vælg det antal blokke, som holdpakningen skal operere med. Det antal blokke, som der er valgt i 

Holdpakningsopsætningen, vil som standard stå i feltet Blok tal på siden Beregn 

 Sæt flueben i Tillad dobbeltbookninger af lærere, hvis dette ønskes 

 
 

 Klik Beregn 
 
Der beregnes nu nogle løsninger. Eleverne placeres på valghold og blok-id'er tildeles til både valghold (VH), 
eksisterende hold (EH) og fælleshold (FH). 
 
Når beregningen er færdig vises et udvalg af mulige løsninger, som kan variere i blokantal og holdantal, i 

øen Løsninger.  
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I kolonnen Løsning ses løsningens nummer.  

I kolonnen Antal blokke ses blokantallet for løsningen.  

I kolonnen Holdfordeling på blok-ID ses holdfordeling af henholdsvis valghold, eksisterende hold og 
fælles hold på de benyttede blok-id.  

I kolonnen Uopfyldte elevønsker ses antallet af uopfyldte elevønsker. 

I kolonnen Ønsker opfyldt ses antallet af opfyldte ønsker samt antallet af ønsker.  
 

 Klik på antallet i kolonnen Uopfyldte ønsker for at få vist hvilke ønsker, som ikke er blevet 
opfyldt 

 
 

 Klik på Vis for at se detaljerne i løsningen 
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Løsningen vises med tildelte blok-id'er for valghold, eksisterende hold og fælleshold i kolonnen Blok-id. 

For valgholdene er der automatisk genereret nogle holdnavne til de nye hold, og eleverne er blevet fordelt 
på dem.  

 Klik på elevtallet i kolonnen Elevtal (løsning) for at få vist hvilke elever, der er kommet på hvilke 
hold 

 Klik på Anvend løsning for at gemme den valgte løsning, og dermed også få mulighed for at 

udrulle løsningen i fanebladet Udrul 

 Klik på Anvend løsning på kopi for at gemme løsningen i en ny holdpakning, som vil blive gemt 

i listen Holdpakning. Løsningen kan derefter findes i fanebladet Udrul 
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4.7. Udrul beregning 
Efter pakkeløsningen er beregnet, kan løsningen udrulles.  
Når en pakke udrulles oprettes alle valgholdene og holdtilknytninger for eleverne i Lectio.  

 Gå ind på fanebladet Udrul  

 Klik på Vis ændringer 

 Marker de ændringer, som skal udrulles. Alle ændringer vil pr. default være markeret 

 
 

 Klik på Udrul holdpakning 

 
 

Holdene er nu oprettet og kan findes i Stamdata. 
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4.8.  Konfliktmatrix 
For at få et overblik over elevkonflikter, der kan opstå ved oprettelsen af hold kan konfliktmatrixen bruges.  
 

 Klik på fanebladet Konfliktmatrix 
 

Konfliktmatrix viser hvilke og hvor mange elev-konflikter der vil opstå, hvis et hold oprettes. Hvis der 
f.eks.  står 1 ud for et hold i den vandrette og lodrette kolonne, vil der være en elev-konflikt mellem 
holdene.  
Konfliktmatrixen kigger på elevernes ønsker, og ændrer sig ikke, selvom man laver om i pakkelisten. 
Konfliktmatrixen ændrer sig kun, hvis elevernes valgfag bliver ændret på deres valgfagsside. 

 
 

 Klik på antallet for, at få vist hvilke elever, der vil give konflikter mellem hold på baggrund af ønsker 
 

4.9. Verifikation 
På siden Verifikation findes eventuelle fejl og advarsler. 
En fejl/advarsel kan eksempelvis være, at en elev er placeret på to hold i den samme blok.  

 
 



  Time-fagfordeling 

 
 

Lectio Time-fagmodul vejledning  Side 58 af 96 

5. Timefagfordeling 
Timefagfordelingsprogrammet gør det nemmere at sammensætte den mest hensigtsmæssige fordeling af 
hold, fag og lærertimer i forhold til skolens økonomi, pædagogiske fokus og lærerønsker. 
Før man kan påbegynde fordelingen skal de ønskede hold med tilhørende holdelementer oprettes, og 
lærerne skal gøres aktive i skoleåret. Der kan vælges allerede her at sætte de lærere på holdene, som man 
ved, at der skal være tilknyttet, eller det kan gøres i selve programmet. 

 Gå ind i Stamdata  

 Skift skoleåret til det relevante år 

 Klik på Timefagfordeling i øen Timefagfordeling 

 

5.1. Information 
Ved klik på Timefagfordeling kommer man først ind på fanebladet Information. Her vises relevante 
oplysninger om Timefagfordeling og forberedelser til denne. 

 
 
Ved rettelser til en eksisterende timefagfordeling er det nødvendigt at opdaterer midlertidige hold-
lønposter fra de faktiske.  

 Klik på Masseopdatering af lønposter for at komme ind på siden Masseredigér lønposter 

og løntillæg 

 

Ved brug af Timefagfordelingsprogrammet er det nødvendigt at alle relevante lønposter kopieres til de 
midlertidige, idet at programmet nu kun kigger på de midlertidige løsnposter.  

 Gå ind på Stamdata  Masseredigér lønposter og løntillæg 

 Vælg Faktisk lønsposter i år … som skal kopieres til midlertidige 
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 Klik Søg 

 Sæt flueben ved de lønposter, der skal gøres permanente. Klik Vælg for at vælge alle 

 
 

 Klik Anvend/Gem 

 
 

5.2. Timefagfordelingsoversigt 
På fanebladet Timefagfordelingsoversigt ses en samlet oversigt over alle fag med de samlede 
oplysninger der er om disse: 
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Udover at få et overblik over det samlede timeforbrug i de forskellige fag, kan der også masseredigeres i 
holdnorm og lønposter.  

Masserediger holdnorm 

Det er her muligt at redigere holdnormen på alle holdelementer i det valgte år 

 Klik på Rediger elementer ud fra et fag 

 

Siden Masseredigering af holdelementer vises nu. Det er her muligt at redigere holdnormen for de 

forskellige holdelementer ved at redigere tallet i kolonnen Holdnorm.  

 
 

 Klik Anvend/Gem 

Masseredigering af lønposter 

Det er her også muligt at redigere lønposter på alle holdelementer i det valgte år 

 Klik på Rediger lønposter ud fra et fag 

 

Siden Masseredigering af lønposter vises nu. Her ses en oversigt over alle lønposter for det valgte år 
og valgte fag.  
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Hvis der er oprettet et holdelement i det valgte år, men ingen lønpost vil man blive foreslået hvordan en 

sådan lønpost skal se ud. Der er i dette tilfælde ikke sat flueben i Aktiv, som herved betyder at lønposten 
endnu ikke er oprettet på holdets stamdata.  
 

Der findes to forskellige typer lønposter: Avanceret og Uden faktorer.  

Det kan her bestemmes, hvorvidt nye lønposter skal være af typen Avanceret eller Uden faktorer 
øverst på siden: 
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Som standard står Uden faktorer som lønposttypen: 

 
 

Det ændres blot ved at vælge Avanceret i dropdown-menuen øverst.  

 
 
Hvis der ikke er nogle aktive elever på holdene (F.eks. hold der bygger på næste års førsteårselever) vil 
elevtallet blive sat til 28, for at rettegodtgørelsen stemmer. Når man får de korrekte elevtal skal der 
opdateres med disse tal. Dette gøres på følgende måde: 

 Klik på Stamdata  

 Skift skoleåret til det relevante år 

 Klik på Automatisk opdatering af timeregnskab i boksen Andre funktioner 

 Vælg fanebladet Opdater Elevtal 

 Sæt flueben i de relevante opgørelsesdatoer 

 Klik på Opdater 

 
Elevtallene er nu ændret til dem der er registreret på de enkelte hold. 

 

På denne side er det også muligt at redigere direkte i lønposten, og eventuelt sætte lærer på.  

I kolonnen Aktiv ses det om lønposten er oprettet på holdets stamdata. Hvis der er oprettet et 
holdelement i det valgte år, men ingen lønpost, vil man blive foreslået hvordan en sådan lønpost skal se ud. 

Der er i dette tilfælde ikke sat flueben i Aktiv, som herved betyder at lønposten endnu ikke er oprettet på 
holdets stamdata.  
 

I kolonnen Holdelementlønpost ses oplysninger om lønposten for holdelementet. Her kan der 

redigeres i lønpostens undervisningsnorm i feltet UV.Norm. Ved oprettelse af en lønpost beregnes 
undervisningsnormen automatisk ud fra modulnormen. Undervisningsnormen er angivet i timer hvorimod 
modulnormen er angivet i moduler. 
 

I kolonnen Lærer ses det hvilken lærer der er tilknyttet lønposten. I skemaplanlægningsfasen bruges feltet 

Midlertidig på holdlønposten. Med denne funktion kan fordelingen af hold planlægges, uden at det kan 
ses for andre end stamdataadministratorer. Timefagfordelingsprogrammet ser udelukkende på de 
midlertidige lærere, hvorimod timefagfordelingsrapporterne både ser værdierne for de midlertidige og 
permanente lærere.  
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I kolonnen Undervisningstillæg ses lønpostens eventuelle tillægsfaktorer, hvis typen Avanceret er 
valgt.  
 

I kolonnen Rettegodtgørelse ses eventuelle rettegodtgørelser, hvis typen Avanceret er valgt.  
 
For at lønposten skal blive registreret som gældende, og derved være oprettet på holdets stamdata, skal 
den stå som aktiv 

 Sæt flueven i Aktiv 

 Klik Anvend/Gem 
 
Lønposter kan kun slettes igen på det pågældende holds stamdata. 

Permanente lønposter 

Når planlægningen af timefagfordelingen er færdig flyttes lønposterne fra midlertidige til permanente, så 
holdene står med lærere, når skemalægningen går i gang.  
 

 Gå ind på Stamdata  Masseredigér lønposter og løntillæg 

 
 

 Klik Søg 

 Sæt flueben ved de lønposter, der skal gøres permanente. Klik Vælg for at vælge alle 

 
 

 Klik Anvend/Gem 
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5.3. Timefagfordelingsrapporter 
På fanebladet Timefagfordelingsrapporter er det muligt at generere rapporter for at få overblik over 
de enkelte fag. Det er ikke muligt at redigere direkte i disse rapporter. 

 Marker det/de relevante fag (Shift+pil ned for flere fag i træk i rækken og Ctrl+marker for at 
markere flere enkelte fag) 

 Sæt flueben i Inkl. admin. Belastning, hvis det ønskes med i rapporten 

 Klik på Generer 

 
 
En rapport over de valgte faggrupper generes nu.  
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Man kan i hver række i første kolonne se de forskellige holdelementer der er oprettet med følgende 
oplysninger: 

 Blok id 

 Elev antal 

 Undervisningstimer 

 Forberedelsestillæg 

 Apparatopstillingstillæg 
 

Alle oplysninger om holdet skal indskrives under Stamdata  Hold – Stamdata  Timeregnskab 

(se Lectio Administratorvejledning kap. 6) eller under Timefagfordelingsoversigt  Masserediger 

lønposter (Se pkt. 5.2.2 Masseredigering af lønposter, side 57) 
 
I anden kolonne ses den samlede timesum for holdet.  
De efterfølgende kolonner viser de forskellige læreres initialer med følgende oplysninger: 

 Tillæg  

 Aftalt timetal 

 Opsummeret timesum der allerede er fordelt på hold 
 

De to førstnævnte skal oprettes under Stamdata  Lærere – Stamdata  Timeregnskab.  

I felterne under kan man se timer der allerede har tilknyttet en lærer. 
 

5.4. Timefagfordelingsprogram 
 

 Klik på fanen Timefagfordelingsprogram 
 

I timefagfordelingsprogrammet foregår selve fordelingen af hold til de forskellige lærere. Systemet er 
bygget op således, at der på den ene side er en oversigt over lærernes timer og på den anden side 
holdlønposter.  
 
Der er visse ting man skal være opmærksom på i brug af programmet: 
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 Ved brug af dette program kan det skabe problemer, hvis der imens programmet er åbent, bliver 
ændret i stamdata der bliver brugt i programmet. Undgå derfor dette 
 

 Der tages ikke højde for om en lærer skal have aldersreduktion eller ej ved nye tildelinger. Dvs. at 
kun en lønposts samlede timetal på indlæsningstidspunktet anvendes 

 

 Ved skift af lærer på et hold fra en lærer der har fået tildelt alderstillæg til en anden, vil 
alderstillægget stadig stå på holdets lønpost. Tallet vil automatisk blive korrigeret til det rigtige i 
Lectio, når man på et senere tidpunkt opdaterer alderstillæg 

 

For at åbne programmet skal man have installeret den nyeste version af .Net.  
(Kan findes på Microsofts hjemmeside: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-
508D977D32A6&displaylang=en ) 
 
Sådan åbnes programmet 

 Klik på Start program 

 Indtast brugernavn og log in 

 Vælg ønskede timefagfordelings år 

 
 

 Vælg ønskede opgørelsesmetode 

 
 

Hvis skolen følger OK11, så klikkes der på Løntimer, men hvis skolen følger OK13, så klikkes der på 

Admin belastning. Læs mere om OK11 og OK13 i Eksamensmodul vejledningen.  
 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
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Beskrivelse af program 

Filtre 

Man kan sortere på to forskellige filtre, enten Fag eller Lærere. Man kan vælge at se et eller flere af 
fagenes/lærernes holdlønposter på en gang. Man tilføjer fag/lærer ved at klikke på det pågældende felt. 
Man kan fravælge ved at klikke på feltet igen. 
 

Fejlliste 

Her ses de forskellige fejl systemet har opfanget. Disse er gerne lærere der er tilknyttet hold, som de ikke er 
angivet til at have kompetence til at undervise i. Man kan her direkte give dem tilknytning til faget ved at 
højreklikke på fejlbeskeden. Man får så to valgmuligheder. Man kan tilknytte den enkelte lærer til det 

enkelte fag (Tilknyt Fag), eller man kan tilknytte alle lærere til de fag, som de ikke er tilknyttet til, men 

som de har hold i (Tilknyt Alle Automatisk). Tilknytningen vil blive overført til lærerens stamdata ved 
at indlæse i Lectio. 

 
 
Hvis man har mange lærere der ikke har noget fag tilknyttet, men har undervist hold med faget tidligere, 
kan man bruge et lille trick for at få alle fagene tilføjet til lærerne. Man kan åbne  
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Timefagfordelingsprogrammet i et tidligere skoleår, og her vælge Tilknyt Alle Automatisk (findes ved 
at højreklikke på en lærer under fejllisten). Herved får lærerne de tilknytninger til fag som de tidligere har 
undervist i. Husk efterfølgende at indlæse i Lectio (gemme). 
 

Lærerliste 

Her ses lærere repræsenterede med deres initialer med grafisk illustration af forbrug af timenormen, samt 
forskellen mellem den tildelte og ønskede timenorm. 
 
Der findes fire farver i den grafiske illustration: 

1. Sort illustrerer de tillæg en lærer har 
2. Blå viser de undervisningstimer læreren er blevet tildelt 
3. Grøn viser de timer en lærer mangler for at opnå det aftalte timetal 
4. Rød viser de timer en lærer har for meget i forhold til det aftalte timetal 

 
Det er muligt at sortere efter initialer eller timestatus i dropdown-menuen. 
 

Holdlønpostliste 

Her vises de forskellige holdelementer med både grafisk illustration af holdnorm og timetallet, samt 
eventuel lærere der er tilføjet holdet. 
 
Benyttes adm. belastning, så bliver denne hentet ind i timefagfordelingsprogrammet. Man vil derfor kunne 
fordele fag baseret på belastningsgraden. Hvis man ikke sætter en belastningsgrad, så kan programmet kun 
bruges til drag’n’drop af hold på de enkelte lærere.  
 
Det er muligt at sortere efter Beskrivelse og Initialer på tildelte lærer, eller timetallet i dropdown-menuen. 
 

Lærer 

Her ses detaljer om en udvalgt lærer. Lærerens timenorm, tillæg, samlede lønposter og forskellen mellem 
timenorm og lønposter plus tillæg vises.  
Desuden ses den ønskede vægtning mellem fag også, hvis den er sat på lærerens stamdata, ellers kan den 
fastsættes her. Det er også muligt at påkræve, at et fag skal tildeles læreren, eller fjerne fag et som læreren 
ikke længere skal være tilknyttet. 

 

Holdlønpost 

Her fortælles detaljer om et udvalgt holdelement.  

Redigeringsmuligheder 

Fordelingen kan gøres ved at redigere på følgende måder: 

 Tilføj lærer til holdelement: Træk holdelementer over til relevante lærer og giv slip 

 Fjern lærer fra holdelement: Højreklik på holdelementet og venstreklik på Fjern lærer 

Automatisk Timefagfordeling 

Det er muligt at lave en automatisk timefagfordeling. Her vil der blive taget højde for det ønskede forhold 
mellem fordeling af fag hos den enkelte lærer såvel som hos fag, der er påkrævet hos en lærer, samt 
selvfølgelig det frie timetal hos den enkelte lærer.  
 

Fanebladet Time/fag Tildeling åbnes og Automatisk Tildeling vælges for at lave automatisk 
timefagfordeling. 
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Eventuelt kan der opstå problemer med AT-hold. Hvis man følger Lectios anbefalede håndtering af AT-hold 
(lader løntimerne være tilknyttet det hold den pågældende lærer underviser i som primært fag) er der 
ingen problemer. Men hvis man opretter løntimer på AT-holdene og samtidig har lærere der er tilknyttet 
faggruppen Almen st. forberedelse, vil disse løntimer blive fordelt tilfældigt ud på lærerne der har 
faggruppen tilknyttet. Undgå derfor enten, at have lønposter på AT-hold eller at lærere har denne 
faggruppe tilknyttet.  
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6. Skemalægning 
Med Lectio skemalægning kan det vælges at lægge et skema automatisk, manuelt eller en kombination af 
begge. Ved manuel skemalægning er det ikke nødvendigt at udfylde opsætningen i programmet.  
 
Det er desuden muligt at indlæse et allerede lagt skema i programmet og bruge Lectio skemalægning til at 
identificere dobbeltbookninger og andet. Derudover kan det eksisterende skema rettes til i programmet.  
 
For at få lagt et godt skema skal grunddata være i orden. Tjek derfor, at hold/elever er oprettet korrekt og 
at elevernes tilknytninger til holdene er rigtige.  
 
Til forskel fra andre skemalægningsprogrammer tjekkes der for dobbeltbookinger af den enkelte elev under 
skemalægningen. Dette betyder, at man ikke behøver at gruppere holdene på samme måde som i andre 
programmer. Vi foreslår, at man bruger Holdpakning til at skabe fundamentet for skemaet, da man sikrer, 
at elevers placering på hold ikke giver dobbeltbookninger i blokkene. 
 
Er der lavet Timefagfordeling i Lectio eller oprettet et timeregnskab med en lærer tilknyttet til hvert hold, 
vil skemalægningsprogrammet trække disse oplysninger med, så det ikke er nødvendigt at tilknytte hver 
enkelt lærer manuelt.  
 

NB! Når der arbejdes i skemalægningsprogrammet er det vigtigt, at der ikke samtidig udføres ændringer i 
stamdata. Derudover er det vigtigt at der i skemalægningsprogrammet løbende gemmes.  
 

6.1. Oprettelse af lokalegrupper 
Ved automatisk skemalægning kan det kræves at specifikke skemabrikker bliver tildelt et lokale fra en 
speciel lokalegruppe. Hvis der ikke er bedt om en lokalegruppe, vil der blive tildelt et lokale, der ikke 
tilhører en lokalegruppe.  
 
Oprettelse af lokalegruppe forgår således: 

 Gå ind i Stamdata 

 Klik på Lokalegruppe i boksen Timefagfordeling 

 
 



  Skemalægning 

 
 

Lectio Time-fagmodul vejledning  Side 71 af 96 

 Klik Opret Lokalegruppe 

 
 

 Indtast lokalegruppe navnet i feltet Navn 

 Klik Gem  

 
Lokalegruppen ses nu under Rediger Lokalegruppe 

 
 

 Klik på den nyoprettet lokalegruppe 

 Vælg fanebladet Lokaler 

 Vælg relevante lokaler 

 Klik Gem 
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6.2. Åbning af Skemalægningsprogram 
 Gå ind i Stamdata 

 Klik på Skemalægning i øen Timefagfordeling 

 Klik på Start program. Der åbnes et nyt vindue 

 Log ind med dine sædvanlige log in oplysninger til Lectio 

 

Skemalægningsprogrammet åbnes nu: 

 
 

Det er her muligt at vælge at redigere i et allerede eksisterende skema eller oprette et nyt. V 

ed oprettelse af nyt, klik på fanebladet Opret nyt.  
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I dette billede, skal følgende udfyldes: 

1. Navn på skema 
2. Kildedato, som er den dato, hvor systemet skal se på hvilke hold/lærere/elever, der er aktive. (I 

dette eksempel er sat en dato i første skoleuge). 
3. Skoleår 
4. Vælg om skemaer skal være af én uges varighed eller to uger 
5. Vælg om de midlertidige stamklasser skal anvendes i skemaet.  

 

Efter udfyldelse af overstående klikkes der på Opret og et skema åbner op. 
 

6.3. Generel opsætning 
Under Rediger  Opsætning sættes de standardoplysninger, man har om skemabrikkerne. De krav der 
stilles, vil blive brugt i den automatiske skemalægning. 

Holdopsætning 

På det første faneblad Holdopsætning findes oplysninger om de forskellige holdelementer. Hvis man 
opretter nye hold efter oprettelse af skemaet kan man finde dets holdelementer her.  
 
Systemet udleder automatisk antal skemabrikker ud fra holdelementets holdnorm, som fordeles på 
skoleårets 32 uger. Hvis tallet er skævt, vil antallet af skemabrikker blive rundet op.  
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der kan blive planlagt for mange lektioner på årsbasis. 
Såfremt holdets holdnorm er for lille til at det ugentlige antal skemabrikker kan beregnes, kan man opsætte 
en ugenorm på holdets stamdataside, der angiver hvor mange lektioner holdet skal have om ugen. 
Ugenormen kan også anvendes, hvis antallet af lektioner kun skal samles i et halvt skoleår f.eks. ved 
afvikling af Almen Sprogforståelse, hvor holdnormen ellers ville fordele timerne ud over hele skoleåret. 
 



  Skemalægning 

 
 

Lectio Time-fagmodul vejledning  Side 74 af 96 

 
 

Antallet af skemabrikker kan sættes op/ned under Holdopsætning ud for det enkelte holdelement ved 
at klikke på plus og minus knapperne. Hvis tallet sættes til "0" er det fordi, man ikke vil have holdet med i 
planlægningen. 
  
Detaljevinduet for den enkelte skemabrik åbnes ved klik på holdelementnavnet.  

 
 

Hvis der ikke er angivet en lærer for holdelementet, kan denne vælges her. 

 Vælg en lærer i dropdownmenuen Lærere 

 Klik Tilføj 

 
 Klik på A for at tilføje læreren til alle skemabrikkerne  
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Ved tildeling af lokale følges samme fremgangsmåde som ovenstående.  

 Sæt flueben i Lås lokale for at låse lokaletildelingen 

 
 
Hvis man ikke har et ønske om et specifikt lokale, men der skal vælges lokaler indenfor en specifik gruppe af 

lokaler (for eksempel et kemi-lokale), skal dette vælges under Lokalegrupper (Se 6.1 Oprettelse af 
lokalegrupper, side 67). 

 For at tildele et nyt BlokID til holdelementet indtastes det i boksen Valgfags BlokID.  

 For at låse en skemabrikkens position sættes der flueben i Lås position 

 
 

Hvis lektioner er sat i kæde vil dette kunne ses under Dob. lektionskæde. 

 
 

Hold-position opsætning 

Under fanen Hold-position opsætning angives det, om et hold skal være blokeret i givne 

skemapositioner.  

 Sæt flueben i Spærret for at spærre holdet i det givne modul 

 Klik på A for at spærre holdet på den givne dag  

 

For at redigere flere hold samtidig, anvendes Ctrl eller Shift på tastaturet, mens holdene vælges. 
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 Klik Anvend/Gem 

Stamklasseopsætning 

Under fanebladet Stamklasse opsætning angives det, om en klasse skal være blokeret i 

givne skemapositioner.  

 Sæt flueben i Spærret for at spærre klassen i det givne modul 

 Klik på A for at spærre klassen på den givne dag  

 

For at redigere flere klasser samtidig, anvendes Ctrl eller Shift på tastaturet, mens klasserne vælges. 

 
 

 Klik Anvend/Gem 

Læreropsætning 

Under fanebladet Læreropsætning angives det, om en lærer skal være blokeret i givne 

skemapositioner eller om læreren har ønsket fri. Hvis det angives at en lærer ønsker fri, 

er det ikke sikkert at dette går i opfyldelse.  

 Sæt flueben i Spærret for at spærre læren i det givne modul 

 Sæt flueben i Ønsket fri for at ønske fri i det givne modul  
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Man kan også angive om en lærer skal have skemafrie dage i skemaet og max. 

Lektioner pr. dag.  

 Angiv lærens skema-frie dage i dropdown-menuen Antal påkrævede skemafrie 

dage  

 Angiv lærens max antal lektioner pr. dag i dropdown-menuen Max. Lektioner pr. 

dag  

 

For at redigere flere lærere samtidig, anvendes Ctrl eller Shift på tastaturet, mens lærerne vælges. 

 
 

 Klik Anvend/Gem 

Lokaleopsætning 

Under fanebladet Lokaleopsætning angives det, om et lokale skal være blokeret i givne 

skemapositioner.  

 Sæt flueben i Spærret for at spærre lokalet i det givne modul 

 

For at redigere flere lokaler samtidig, anvendes Ctrl eller Shift på tastaturet, mens lokalerne vælges. 
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 Klik Anvend/Gem 

Opret dobbeltlektioner  

Under fanebladet Opret dobbeltlektioner er det muligt at masseoprette dobbeltlektioner for 
holdelementerne. Dette gøres ved at indtaste, at ved en vis mængde skemabrikker, ønskes det, at der 
bliver oprettet x antal dobbeltlektioner. Det er muligt bagefter at redigere i antallet af dobbeltlektioner for 

det enkelte holdelement under Holdopsætning.  

 
 

 Klik på Opret for at få reglen indført efterfulgt af Anvend/Gem 
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Udrulning 

Under fanebladet Udrulning er det muligt at spærre en eller flere stamklasser i en bestemt periode, 
således der ikke udrulles skema for klassen i den givne periode ved udrulning. Dette er eksempelvis 
relevant for studieture eller ekskursioner.  

 
 Vælg den/de aktuelle klasser, og tryk ”tilføj aktivitet”. 

 
 Indsæt de relevante datoer, tjek boksen for klassen og tryk ”anvend/gem”  

Krav til systemet 

Man skal gøre sig klart, hvad det er, man ønsker at opnå. Man sidder f.eks. med en lærer, som har en del 
ønsker/specielle hensyn og man kan her fristes til at lægge skemaet for denne lærer og låse det. Det er her 
en god ide at spørge sig selv, hvad er det læreren ønsker - hvilke hensyn skal der tages?  
Læreren ønsker f.eks. fri mandag og onsdag morgen og skal have et bestemt miljøvenligt lokale. I stedet for 
at låse alle brikker er det bedre at benytte sig af mulighederne i opsætningen og spærre mandag og onsdag 

morgen for denne lærer, samt benytte funktionen Særlige lokalebehov. 

Hvis man vil benytte Særlige lokalebehov til en bestemt lærer, skal man først gå ind under Stamdata 

og lave en Lokalegruppe til denne lærer.  
Et andet eksempel kan være en klasse som skal have det samme fag, men på forskellige niveauer og derfor 
bliver delt op i de timer, men stadig skal have timerne på samme tid. Her kunne man igen være fristet til at 
låse skemaet. I stedet kan man kæde disse skemabrikker. På den måde vil de altid høre sammen, men kan 
sagtens flyttes rundt. 

 

6.4. Automatisk skemalægning 
Inden den automatiske skemalægning laves, kan brikker placeres i skemaet ved at trække dem ind fra 

Uplacerede brikker i højre side af skærmbilledet, og derefter låse dem.  
 

 Højre klik på skemabrikken og vælg Lås skemaposition for at låse skemabrikken 
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Skemabrikken vil nu være markeret med en lås: 

 
 

Det betyder, at brikken ligger fastlåst på den valgte position, og at systemet ikke vil flytte på den under den 
automatiske skemalægning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kan forhindre algoritmen i at 
finde en mere optimal løsning, hvis der er lagt mange låste brikker på forhånd. 
 

Placér valgfags-blokke 

Når man har angivet hvilket valgfags-blokID de forskellige holds skemabrikker eventuelt skal have under 

enten Opsætning  Holdopsætning, eller under holdenes stamdata, kan man angive hvilke 
skemapositioner disse blokID’er hører til. 
 

 Gå ind på Automatisk skemalægning  Placér valgfags-blokke  
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 Vælg blokID’et i dropdown menuen 

 Klik på plus-knappen for at tilføje det. Man kan godt tilføje flere blokID’er til samme skemaposition 

 Klik på Placér brikker for at få skemabrikker med blokID’er placeret på de angivne 
skemapositioner 

 
BlokID’erne er nu låst fast på deres position. 

Sæt standard lokalekrav 

Det er også muligt at vælge et standard lokalekrav. Den automatiske skemalægning vil vælge lokaler fra den 
valgte lokalegruppe, hvis der ikke er angivet et lokalekrav for en skemabrik. Typisk sætter man denne til 

Ingen. 

 
 

Lokalegruppe på lærer 

Hvis en lærer skal afholde sine lektioner i ét bestemt lokale eller flere bestemte lokaler, skal dette eller 
disse lokaler tilknyttes til læreren, inden automatisk skemalægning fortages.  
 

Ved tilknytning af ét enkelt lokale til en lærer: 

 Vælg læreren som filter 
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 Marker alle lærerens skemabrikker (CTRL+A) 

 Højreklik mens CTRL holdes nede 

 Vælg Lokale (alle valgte) 

 Vælg lokalet der skal tilknyttes alle brikkerne 

 
 
Ved tilknytning af en lokalegruppe (flere lokaler) til en lærer: 

 Vælg læreren som filter 

 Marker alle lærerens skemabrikker (CTRL+A) 

 Højreklik mens CTRL holdes nede 

 Vælg Lokale gruppe (alle valgte) 

 Vælg lokalegruppen, som skal tilknyttes alle brikkerne 
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Lokalegruppe på hold 

Hvis et hold skal afholde lektioner i én bestemt lokalegruppe som f.eks. et idrætshold, skal lokalerne 
tilknyttes til holdet inden automatisk skemalægning fortages.  

 Vælg holdet som filter 

 Marker alle holdets skemabrikker (CTRL+A) 

 Højreklik mens CTRL holdes nede 

 Vælg Lokale gruppe (alle valgte) 

 Vælg lokalegruppen, som skal tilknyttes alle brikkerne 

 

Kør automatisk skemalægning 

Når man kører den automatiske skemalægning første gang vil man typisk vælge at placere Alle brikker. 
Hvis programmet ikke kan finde en løsning, hvor alle brikker bliver placeret, vil disse lægge sig under 

Uplacerede brikker. Derefter er det muligt at redigere i placeringen af brikkerne, så der kan blive plads 
til de uplacerede brikker. Disse kan enten placeres manuelt eller man kan markere dem og køre den 

automatiske skemalægning igen. Denne gang med Valgte brikker. 

 
 
Nabodage kan man prøve at undgå, såfremt det ikke ønskes, at eleverne skal have undervisning med det 
samme hold flere dage i træk. Dog kan nabodage være nødvendige, hvis skemaet skal gå op. Ved at sætte 

hak ud for Tillad nabodage gør man dette muligt. 
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Ved Tildel lokaler vælges der om der automatisk skal sættes lokaler på skemaet.  
 

Ved Prioritering kan man angive, om det er vigtigst, at alle brikker bliver placeret, eller at man vil undgå 
huller for lærere og elever. Mener man, at de to ting er lige vigtige, sætter man markøren i midten. 
 
Når den automatiske skemalægning startes, vil programmet prøve at optimere løsningen. Dette ses som en 
lille boks, hvori antallet af konflikter falder imens programmet kører.  

 
 
På et hvilket som helst tidspunkt, kan det vælges at stoppe beregning og få udlagt det opnåede resultat i 

Stort skema. Den automatiske skemalægning skal stoppes manuelt.  

 Klik Stop 
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Evaluéring skema 

Når skemabrikkerne er placeret, er det muligt at evaluere skemaet flere steder i 
skemalægningsprogrammet.  
 

Under Evaluér skema bliver skemaet bedømt ud fra forskellige parametre for at få et overblik over hvor 
optimalt skemaet er.  

 Gå ind på Funktioner  Evaluér skema  
 
Der ses nu et overblik over eventuelle komplikationer.  

 Klik på trekanten ud for hver linje for at se præcis hvor problemet er 
 

 
 

 Klik på konflikten får at blive ført til det pågældende skema 
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Under Fejlbeskeder øverst til højre vises dobbeltbookinger af lærere/elever/lokaler, spærringer der ikke 
er blevet opfyldt samt andre fejlbeskeder såsom hold uden elever.  

 
 
 
I selve skemaerne ses skemakomplikationer også. Dobbeltbookinger af lærere ses som orange, af elever 
som røde og lokaler som gule. Dagskonflikter ses som lilla.  
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6.5. Skemabrikken 
Alle lektioner i skemalægningsprogrammet er præsenteret som en skemabrik, der er mulig at redigere.  
Ud fra skemabrikken ses de tilknyttet hold, lærere og lokaler samt om brikken er låst eller kædet.  

 
 
Hvis en elev, en lærer eller et lokale er dobbeltbooket vil dette markeres henholdvis med farverne rød, 
orange og gul:  

 
Hvis en elev, en lærer eller et lokale er spærret vil dette markeres med henholdivs en kasse af farven rød, 
orange og gul: 

 
 
Kædet og/eller låste skemabrikker markeres med et ikon af en kæde og/eller lås:  

 
 
Skemabrikker hvori der er opstået en dagkonflikt, er markeret med lilla:  

 
 
Signaturforklaringer ses også nederst i billedet eller ved at placere musen over brikkerne: 
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6.6. Redigering af enkelte skemabrikker 
Det er muligt at redigere i den enkelte skemabrik ved at højreklikke på brikken. Der er forskellige 
valgmuligheder, alt efter de relationer brikken indgår i: 

 
 

 Rediger (Viser Detaljevinduet) 

 Fortryd (Fortryder sidste handling) 

 Fjern fra Skema  

 Kopier skemabrik (Opretter skemabrik med samme oplysninger) 

 Slet skemabrik  

 Slet valgte skemabrikker (Sletter markeret skemabrikker) 

 Lås skemaposition (Skemabrikken kan ikke rykkes, markeres med lås-ikon) 

 Lås lokale (Skemabrikkens lokale låses) 

 Redigér kæde (Viser Kædeopsætning) 

 Opret dobbelt-lektionskæder. (To skemabrikker bliver lagt i forlængelse af hinanden, 
dette gøres ved at sætte et 0 i det ene modul og 1 i det andet) 
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 Opret fælles-lektionskæde (Lektionerne bliver afholdt på samme tid, men ikke i 
samme aktivitet, dette gøres ved at sætte et 0 i begge) 

 
 

 Forén kæder (Forener kæder ved at markering af to kæder) 

 
 

 Opløs kæde(r) (Opløser alle markeret kæder) 

 Lokale gruppe (Giver mulighed for at tilføje en lokalegruppe) 

 Valgfags blok-ID (Mulighed for at angive blokID) 

 Lokale (Mulighed for at sætte et bestemt lokale på - her er optaget lokaler markeret med gul) 
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 Elever (Viser eleverne tilknyttet til skemabrikken) 

 Gå til (Linker til skemaet for de tilknyttet lærere/hold/lokaler) 
 

Det er også muligt at oprette en Fælles-lektion (To eller flere skemabrikker lægges sammen i samme 
lektion).  

 Marker de ønskede skemabrikker. Disse skal ligge i samme skemaposition. 

 Højreklik på en af skemabrikkerne (Ctrl holdes nede) og vælg Som fælles-lektion 

 
 

 
Skemabrikkerne er nu lagt sammen: 

 
 
På brikker der allerede har en af overstående opsætninger, fremkommer en mulighed for at fjerne 
relationen.  
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Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få en skemabrik til både at være del af en dobbeltlektion og en 
fælleslektion på samme tid. 
 
På brikker, hvor der er dobbeltbooking af elever, kommer muligheden for at se de dobbeltbookede elever 

frem ved klik på Vis dobbeltbookede elever 

 
 

Massemarkering af skemabrikker 

Under Rediger er det muligt at massemarkere valgte skemabrikker.  

 Klik Vælg alle for at vælge alle brikker inden for et filter (Kan også klikkes Ctrl+A) 

 Klik Vælg uplacerede for at vælge alle uplacerede brikker inden for et filter (Kan også klikkes 
Ctrl+U) 

 Klik Invertér alle for at markere alle ikke markeret brikker (Kan også klikkes Ctrl+I) 
 
 

. 
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6.7. Overblik over skemaet 
I programmet kan man bruge forskellige filtre til at vise udvalgte skemabrikker. Denne funktion findes til 
venstre.  

 
 
Man kan med filtrene vælge at se bestemte Fag, Hold, Lærere, Stamklasser, Elever, Lokalegrupper, Lokaler, 
Valgfagsblokke, Stamklassens lærere eller bruge et Specialfilter, som viser problemer eller særlige 
opsætninger i skemalægningen. Holdelementerne der er tilvalgt med filtre vises til højre for skemaet under 

Uplacerede brikker, eller i selve skemaet, hvis de er skemalagt. 

 

Man kan vælge at se flere Fag/Hold mm af gangen. For at vælge flere filtre holdes Ctrl nede samtidig med 
markering med musen af de forskellige. Shift bruges for at vælge flere i forlængelse af hinanden.  
 

Under Aktive filtre kan man se, hvad man har valgt i filtrene. Når man har haft nogle filtre slået til og 

ønsker at se andre holdelementer bruges Ryd filtre under Aktive filtre.  

 
Det er også muligt at se, hvilke aktivitetsdeltagere der er skemalagt samtidigt. For eksempel hvis man vil se 
om en lærer og en stamklasse har samtidige aktiviteter. 

 Marker de ønskede deltagere under Aktive filtre 
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 Sæt hak i feltet ud for Fællesmængde 

 
Nu vises kun de skemabrikker som de valgte deltagere har til fælles. 

 
 
 

Yderst til højre kan man vælge at se Detaljer for skemabrik. Ved markering af flere skemabrikker ses 

den enkelte skemabrik ved at vælge den i dropdown-menuen over Detaljer for skemabrik. 
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I midten af billedet er selve skemaet (Stort skema).  

Her kan man vælge at trække uplacerede skemabrikker ind i skemaet eller lave en Automatisk 

skemalægning.  

 

Ovenover selve skemaet ses Miniskema. I Miniskema er det muligt at se, hvilke konsekvenser der er 
ved at flytte en markeret brik hen til andre positioner i skemaet. Signaturforklaringer ses nederst i billedet. 
Det er her muligt at se, hvor der vil komme dobbeltbookinger, dagskonflikter, eller hvor der er opsat 
spærringer. Husk, at alt vises med den markerede skemabrik som reference. Idéen med miniskemaet er, at 

man nemt skal kunne trække og slippe en skemabrik til en position i skemaet (kan både trækkes til Stort 

skema og Miniskema). 
 

6.8. Netværksfejlfinding 
Oplever man problemer med at opnå kontakt til serveren, når man skal gemme skemalægningsfilen, kan 

man tilgå Netværksfejlfinding under Funktioner og vælge hvor lang tid forbindelsen til serveren skal 
holdes åben til testformål. 

 
 
Hermed har man mulighed for at teste, hvor lang tid det tager at sende data til Lectios server. Funktionen 
kan anvendes i samarbejde med Lectiosupport til fejlfinding. 
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6.9. Implementering af skema 

Når skemaet er klar til at blive lagt ud i den aktive skole gøres dette under menuen Filer ved Udrul 

skema.  

 Gem skemaet under Filer eller ved Ctrl+S  

 Klik på Udrul skema 

 

Vinduet Udrul skema vises nu: 

 
Herefter indtastes alle de nødvendige oplysninger. Det er kun når alle felterne er udfyldt, og alle 
informationerne stemmer overens, at skemaet kan udrulles.  
Vær opmærksom at man ikke kan fortryde, når man har udrullet et skema. Man skal derfor være helt sikker 

på at skemaet skal udrulles før man klikker Udrul. Test eventuelt skemaet på en testskole.  

 Vælg hvilken uge grundskemaet skal starte med, hvis der er valgt 2-ugers skema i dropdown-

menuen Vælg grundskema startuge nr.  

 Vælg hvilken startdag skemaet skal udrulles på i dropdown-menuen Vælg grundskema 

startdag 

 Vælg startdatoen for udrulningen af skemaet i feltet Vælg skemaperiode startdato 

 Vælg slutdatoen for udrulningen af skemaet i feltet Vælg skemaperiode slutdato 

 Klik Udrul 

 

Skemaet er nu lagt ind i den aktive skole. 
 
 

6.10. Indlæsning af eksisterende skema i program 
Det er også muligt at kontrollere et skema, der allerede er indlæst i Lectio og ligger som aktivt skema. Dette 
er yderst brugbart til at kontrollere, at et skema ikke har uønskede dobbeltbookninger, hvis man skal bruge 
størstedelen af skemaet igen.  

 Åben skemalægningsprogrammet 

 Vælg Nyt skema og klik Opret 

 Gem skema 

 Brug fanebladet Filer og vælg Åbn udlagt skema 

 Vælg uge der ønskes undersøgt 
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 Klik på OK 

 
Herefter hentes skemaet for den valgte uge og det er muligt at bruge de forskellige filtre til at undersøge, 
om der er problemer.  
Hvis man vælger at lave ændringer og efterfølgende skal have dem implementeret i det aktive skema, er 
det vigtigt at være opmærksom på, at hvis skemaet udrulles vil det blive lagt ved siden af de skemabrikker 
der allerede ligger. Det vil sige, at man bør slette de aktiviteter, der ligger i forvejen, hvis man skal lægge et 
ændret skema ind. Alternativt kan man ændre de enkelte skemabrikker direkte i det aktive skema. 
 


