Lectio VUCvejledning

Lectio

Forord
Denne vejledning henvender sig til skoler med kursister inden for VUC-uddannelsesgruppen, dvs.
Hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU og DU (Danskuddannelse for udlændinge). Vejledningen skal
benyttes i sammenhæng med de øvrige Lectio vejledninger, og som særligt VUC-supplement.
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!
MaCom A/S

Materialet er senest revideret: 3. november 2021 (MKO)
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1. Ludusimport

1. Ludusimport
1.1. Overgang fra Ludus til Lectio
Når nye skoler skal skifte fra Ludus til Lectio foregår overgangen i samspil med MaCom. Dels planlægges
det, hvordan og hvornår processen skal forløbe og dels samarbejder skolen og MaCom om at få data
overført til Lectio. Import af data fra Ludus til Lectio kan indeholde kursister, værger, hold,
holdtilknytninger, protokollinjer, bevisoplysninger, OBU-oplysninger, SU og posteringer ift.
deltagerbetaling. Der er også mulighed for import af ældre data, dvs. inaktive kursister og deres
protokollinjer. Ved skift af SU- eller UU-system, skal skolen kontakte MaCom for at koordinere overgangen
til Lectio.
Når importen af data er gennemført og valideret af skolen, kan der enten lægges nyt skema, eller
importeres skema til Lectio fra tidligere skemalægningssystem. Desuden kan lærere og kursister få adgang
til systemet og benytte det til den daglige kommunikation, og resten af Lectios administrative funktioner
kan tages i brug af administration og ledelse.
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2. Lange elevforløb
2.1. Opsætning af et langt elevforløb
Kursister på VUC følger ikke uddannelsesforløb med en standard varighed, og deres totale
uddannelsesforløb kan være af meget varierende totallængde og indeholde forskellige kurser på forskellige
uddannelser inden for VUC-uddannelsesgruppen.
Når der oprettes elevforløb for uddannelser fra VUC-uddannelsesgruppen, oprettes de derfor som lange
elevforløb, der kan rumme den fleksibilitet, der er behov for, og dog stadig give skolen mulighed for at
administrere ting som SU, UU og aktivitetsindberetning i forhold til de konkrete aktiviteter kursisten har
haft på skolen.
Det bliver derfor summen af kursistens aktivitet på hold, der definerer eleven individuelle aktive periode.
Det betyder, at kursistens aktive perioder på holdtilknytninger bliver udslagsgivende for, hvornår kursisten i
systemmæssig (oversigter, studiekort osv.) og indberetningsmæssig sammenhæng betragtes som aktiv.
Der skal opsættes et langt elevforløb pr afdeling pr uddannelse. Og to pr afdeling pr uddannelse i tilfælde af
at institutionen har elever der ikke skal indberettes til SU (f.eks. elever der modtager andre sociale ydelser).
Lange elevforløb oprettes inde under Stamdata  Elevforløb  Opret elevforløb

Herefter vælges Startår, Lectio-Elevtype (uddannelsen), Afdeling og UVM Institution og til sidst klikkes
Opret. Derefter vises siden Rediger Elevforløbet.
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Her kan man færdiggøre opsætningen af elevforløbet.
Der skal bl.a. sættes en start- og slutdato. Slutdatoen skal ligge mange år frem i tiden (når man en gang når
til slutdatoen, så forlænger man det blot, så man på den måde bliver ved med at arbejde med samme
forløb) i stedet for at lave et nyt. Felterne Antal skoleår eller Afslutningstermin skal være blanke.
Under fanebladet Aktivitetsindberetning skal man vælge udløsningstypen Ikke
tilskudsudløsende. Aktivitetsindberetning for enkeltfag sker på baggrund af kursistens tilknytning til
holdet, holdets opsætning af aktivitetsindberetning og kursistens opsætning af enkeltfagstilskud.
SU-grundlag sættes til Timer, hvorved SU-indberetningen vil kontrollere for antal timer ved hjælp af
ugenormen på de holdelementer, som kursisten følger. SU-timekontrol tæller, om kursisten har mindst 23
lektioner af 45 minutters varighed pr. uge. Der kan opsættes individuelle dispensationer på den enkelte
kursist under Stamdata  SU-timekontrol. Der kan læses mere om dette under punktet SU
(timebaseret)  Dispensationer i denne vejledning.
Hvis elevforløbet er tiltænkt elever, der ikke skal modtage SU, sættes SU-grundlag til Intet.
UU-indberettes sættes også til Timer. UU-indberetningen tager højde for, om kursisten følger hold med
en sum af ugenorm på over 0 timer. Indberetningen registrerer den samlede periode, kursisten er aktiv på
hold med en ugenorm.
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3. Fag med flere niveauer
3.1. AVU-kombinationsfag
I Lectio er der oprettet globale kombinationsfag til brug i forbindelse med Basis+G-hold og FED-hold på
AVU, hvor flere niveauer gennemføres på ét hold i forlængelse af hinanden. Kombinationsfag dækker altså
over mere end ét niveau.
Fagene kan findes, når man opretter/redigerer hold ved at søge på følgende fagnumre.

For at oprette et hold med kombinationsfag tilgås Stamdata  Hold  Opret hold. Her udfyldes
XPRS Fag, Betegnelse samt Prøvefagskategori. Når alle felter er udfyldt klikkes Opret.

Når holdet er oprettet er det vigtigt, at tjekke at niveauet er sat til ’ - ’.
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Der bliver automatisk oprettet ét holdelement til hver af de tre niveauer F, E og D. Dette ses i øen
holdelementer.

Der skal for hvert holdelement skrives en Periode, dvs. de datoer holdelementet spænder over.
NB! Datoerne må ikke overlappe hinanden.

Side 8 af 65
Lectio VUC-vejledning

3. Fag med flere niveauer

For hvert holdelement skal der skrives en Ugenorm, dvs. hvor mange moduler, holdet skal have pr. uge.

På fanebladet Elever tilføjes enten enkelte kursister, en klasse eller et holdelement ved at skrive i
søgefeltet og klikke Tilføj.

Kursisterne vil automatisk blive tilknyttet til både F, E og D-niveauerne.
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3. Fag med flere niveauer

På fanebladet Lærere tilføjes lærere til holdet. Lærerens navn eller initialer indtastes i søgefeltet og
efterfølgende klikkes Tilføj.

Der sættes manuelt flueben ud for de elementer læreren skal være tilknyttet.
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3.2. FVU-fællesfag
I Lectio er det muligt at oprette FVU-hold på baggrund af særlige globale fællesfag. For at oprette et hold
med globale fællesfag skal der vælges en fagkode, der dækker over flere trin. De globale fællesfag kan
bruges i forbindelse med trin 1-4 Læsning og trin 1-2 Matematik på FVU, som er fag, hvor holdets
medlemmer kan tage niveauer individuelt og sideløbende.

For at oprette et hold med kombinationsfag tilgås Stamdata  Hold  Opret hold. Her udfyldes
XPRS Fag, Betegnelse samt Prøvefagskategori. Når alle felter er udfyldt klikkes Opret.

Når holdet er oprettet er det vigtigt, at tjekke at niveauet er sat til ’ - ’.
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Når man benytter en fællesfags-fagkode vil der på holdets stamdataside automatisk være et faneblad
kaldet Fællesfag.

I drop-down menuen Vælg underfag kan der vælges, hvilket niveau de enkelte kursister skal følge.
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De forskellige niveauer vil slå igennem når der bliver oprettet prøvehold baseret på holdet i forbindelse
med eksamen. Dette medfører, at der for kursisterne bliver oprettet et prøvehold med det
niveau/underfag, der er registreret som Valgt underfag ud for de enkelte kursister på tidspunktet for
oprettelsen af prøveholdet. Det trin som kursisten følger, vil også slå igennem i aktivitetsindberetningen.
For at se, hvad kursisterne bliver indberettet med tilgås fanebladet Aktivitetsindberetning via holdets
side.
3.2.1. FVU-fællesfag undervisning
Underviseren på et FVU læsningshold deler sit undervisningsmateriale samlet til alle kursisterne på holdet.
Beskeder og opgaver vil også blive vist for alle kursisterne. Alle kursister – uanset trin – får det samme at se.
Hvis læreren ønsker at se, hvilke niveauer de enkelte kursister er på, kan dette gøres ved at tilgå
Hovedmenu  Hold  Øvrige hold, og her vælges holdet.
Når holdet er valgt skal man tilgå fanebladet Lærere og elever. I kolonnen XPRS-fag kan der ud fra hver
kursist ses, hvilket niveau, der følges.
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4. Opsætning af hold
For vejledning i opsætning af hold generelt, se Lectio Administratorvejledning.
Dette afsnit omhandler særligt opsætning af VUC-hold.

4.1. Aktivitetsindberetning
Under fanebladet Aktivitetsindberetning angives udløsningstypen Enkeltfag automatisk.
Derefter er det muligt at angive et Ansvarsområde, f.eks. initialerne på den administrator, der står for
holdet. Ansvarsnummeret vil overføres til holdets tilskudslinjer i aktivitetsindberetningskladden, hvor man
kan filtrere på ansvarsnr. Dernæst skal der angives en Tilskuds-institutionsnummer.
I felterne Undervisnings start-slutdato angives, hvornår undervisningen på holdet finder sted. Startog slutdatoen er pr. default de dage, der er angivet på holdets stamdata-fane, men det er muligt at
redigere, hvis man der kun skal aktivitetsindberettes, når der foregår undervisning dvs. foruden
eksamensperioden og hvis denne er indeholdt i holdets periode. Feltet Skoledagskalender står pr. default
til afdelingens standard, men hvis man på skolen arbejder med flere dagskalendere, kan man her angive en
anden dagskalender.
Fjernundervisningsprocenten indikerer, hvor stor en del af holdets undervisning, der er afholdt uden

for skolen, f.eks. i forbindelse som online undervisning. Angiver man en fjernundervisningsprocent vil det
påvirke tilskuddet.
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I øen Enkeltfag (f.eks. GKS) kan der opsættes yderligere tilskudsoplysninger for holdet. Alternativ
varighed anvendes, hvis holdet skal have et andet antal undervisningstimer end, hvad der automatisk
udledes fra uddannelsesmodellen. Afholdelsesform angiver, hvor undervisningen skal afholdes. Hvis
undervisningen f.eks. skal foregå på en anden institution, kan det noteres her. Endelig har man mulighed
for at redigere Undervisnings TMK og Rekvirent for holdet generelt.

Ved at klikke på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold er det bl.a. muligt at notere
tilskudsoplysninger f.eks. tilskudsmærker og rekvirenter på elevniveau.

Elevernes beregnede tilskud vil fremgå i øen Beregnet tilskud. Her vil tilskudsmærke, bidrag,
tælledatoer samt eventuelle kommentarer være angivet ved hver elev.

Ved klik Rediger udfor tilskudslinjen får man mulighed for manuelt at korrigere i elevernes
tilskudsoplysninger pr. tilskudslinje.
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I øen VUC korrektioner har man mulighed for at korrigere eksisterende tilskudslinjer.
Ønsker man at ændre Rekvirent og/eller TMK, indtastes den nye ønskede værdi i de tilhørende
felter. Ved ændring af Bidrag og Varighed kan man gøre følgende:
 Indtast manuelt ny Varighed og klik herefter på knappen Beregn bidrag, hvorved
kolonnen Bidrag automatisk bliver udfyldt med det nye korrigerede bidrag
 Indtast manuelt nyt Bidrag og klik herefter på knappen Beregn varighed, hvorved
kolonnen Varighed automatisk bliver udfyldt med den nye korrigerede varighed
 Indtast manuelt både ny Varighed og nyt Bidrag
Det er også muligt at tilføje en helt ny linje. Dette gøres ved at klikke på det grønne plus Tilføj.

Her vil det være muligt at angive Fag. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at vælge fag, som
allerede er tilknyttet holdet.
Ligeledes vil man kunne angive en Udløsende dato, som indtastes i det tilhørende felt.
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4. Opsætning af hold

Foretager man ændringer i en tilskudsrække, vil kommentaren "Korrigeret række" automatisk
påføres den pågældende linje i kolonnen Info efter korrektion. Ønsker man at tilføje yderligere
informationer ifm. en manuel korrektion, kan man tilføje disse i kolonnen Kommentar.
I nogle tilfælde vil man på denne side også kunne se Korrektioner der ikke passer til en
tilskudsrække og Tilskudsrækker der ikke kan korrigeres. Disse rækker er "låst" og kan ikke
korrigeres. Det kan f.eks. være rækker med bidrag 0 og informationen "Eleven er ikke aktiv". Hvis
man mener dette er forkert, så skal tilretningen ske i elevens historik.

4.2. Deltagerbetaling
Dette afsnit er kun relevant ved deltagerbetaling for AVU og HF enkeltfag. Før man kan oprette
holdtilmeldinger, skal man åbne holdet for tilmeldinger. Dette gøres ved at tilgå Stamdata  Hold og
finde det hold det drejer sig om. I øen Hold skal der i drop-down menuen Tilmeldinger angives
Tilmelding åben. Derudover kan der ud for Kapacitet skrives hvor mange kursister, der er plads til på
holdet. I Pris kan prisen for holdet skrives.

4.3. Ugenorm
På holdets stamdata skal man også angive en ugenorm. Det har bl.a. betydning for timekontrollen ved
timebaseret SU indberetning. Ugenormen angives under Holdelementer, og skal angives som antal af
standardmoduler. Varigheden af standardmoduler kan findes inde under det pågældende skoleår i
Skoleopsætning i Hovedmenuen.
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4.4. Individuel afleveringsfrist
Følgende beskriver, hvordan skoler kan få et hurtigt overblik over tidspunkterne for deres elevers
individuelle afleveringsfrister på hold med løbende optag, så skolerne kan vurdere, om eleverne er aktive,
og der kan tages tilskud for dem.
Faglæreren logger ind og tilgår Opgaver  Opret opgave

Her har en lærer oprettet den første opgave til sit nethold. Holdet har perioden 13/8 – 31/12-18. Opgavens
afleveringsfrist sættes derfor til 31/12-2018 kl. 10.00. Afleveringsfristen skal være den samme som holdets
slutdato. Det kan være en god idé, at læreren differentierer afleveringstidspunktet ift. klokkeslæt, så
opgave 1-10 vises kronologisk (opg. 1 afleveres kl 10.00, opg. 2 afleveres kl.10.01)
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4. Opsætning af hold

Første måned starter to elever på holdet. Læreren noterer en afleveringsfrist ud for dem i elevnoten.
Læreren noterer en ny, senere afleveringsfrist for en elev, der starter måneden efter. Ved hvert optag går
læreren således ind på holdets opgaver og skriver en individuel afleveringsfrist i elevnoten.
Opgaveoversigten viser, hvordan de to første elever har afleveret til tiden, mens den tredje elev har en
senere afleveringsfrist i elevnoten og derfor endnu ikke har afleveret.

Eleven har en oversigt over alle sine opgaver, hvor elevnoten med den særlige afleveringsfrist fremgår.
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NB: Eleverne får ikke advarsel om aflevering af opgave, da det er en ”falsk afleveringsfrist, der er angivet.

Eleverne skal altså være opmærksomme på elevnoten, hvor den individuelle afleveringsfrist er angivet.
Tilgå fanen Lærere-Elever  Administrativ for at få vist nedenstående oversigt med elevens
tilknytningsperioden til holdet. Oversigten kan kun ses af administrative brugere og synliggør, hvornår
eleverne er startet, så det bliver nemmere at tildele eleverne individuelle afleveringsfrister.

Under fanen Opgaver  Udspecificeret fremgår en kolonne med alle holdets elever. Denne oversigt
viser, om opgaverne er afleveret og hvis ikke, om det skyldes inaktivitet eller den individuelle
afleveringsfrist.

Side 20 af 65
Lectio VUC-vejledning

4. Opsætning af hold

Side 21 af 65
Lectio VUC-vejledning

5. Holdtilmeldinger

5. Holdtilmeldinger
Holdtilmeldinger benyttes inden den endelige holdtilknytning, da der på VUC kan være behov for at
registrere indkommende forhåndstilmeldinger indtil deltagerbetaling er faldet og endelig holdtilknytning er
foretaget/godkendt. Der kan indledningsvis oprettes en skabelon for tilmeldingsbrev, der kan printes til
kursisten ved tilmeldingen. Der kan oprettes lokale rekvirenter, som f.eks. en kommune, der kan knyttes til
de enkelte holdtilmeldinger. Tilmeldinger registreres på den enkelte kursists Stamdata.
NB! Man skal kun anvende holdtilmelding, hvis der er deltagerbetaling på holdene.

5.1. Opsæt Tilmeldingsbrevskabelon
For at kunne udskrive et tilmeldingsbrev for en kursists holdtilmeldinger, skal man indledningsvis have lavet
en skabelon, og gemt den i Lectio. Skabelonen kan udformes med lokalt logo og med lokalt indhold.
Skabelonerne findes under Stamdata  Brevskabeloner.

Herunder kan man, ved at klikke på skabelonnavnet i øen Lectio Skabeloner, åbne skabelonen og
gemme den på computeren.

Når man har gennemset og evt. redigeret skabelonen tilføjer man brevskabelonen Tilmeldingsbrev til
øen Brevskabeloner.
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Herefter uploader man filen til den nyoprettede type ved at klikke på Vælg ny fil.

Hvis man ønsker at redigere skabelonen yderligere ved at indsætte andre flettekoder/Mergefields, gøres
det ved hjælp af øen Skabelon Hjælp.
Ved at vælge typen Tilmeldingsbrev i drop-down menuen, præsenteres man for de koder, som man kan
bruge til denne skabelon ved brevflet.
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Hvis man ønsker at indsætte en kode i skabelonen, så kopieres koden fra øen Skabelon hjælp og
indsættes i skabelonen mellem de to tegn (<< >>). Dette gøres lettest ved at kopiere en kode, der allerede
er i dokumentet og indsætte den nye kode fra Skabelon hjælp, som anvist nedenfor med STUDENT_CPR
ved at højre klikke på koden i dokumentet og vælge Rediger felt.



Indtast den nye kode i Feltnavn



Klik OK
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5.2. Opsæt Rekvirenter
Skolens mulige Rekvirenter kan tilføjes under Stamdata  Rekvirenter, hvis man ønsker at anvende
f.eks. kommunerekvirenter på en kursists tilmeldinger og tilknytninger. Man tilføjer rekvirenter ved at
klikke på det grønne plus.
Der skal angives en Rekvirent kode, Rekvirenttype og et Navn på rekvirenten. Der kan også skrives
Adresse og Debitor nr. For at gøre rekvirenten aktiv, skal der sættes flueben i boksen under kolonnen
Aktiv.

UVM er på forhånd oprettet som rekvirent.

5.3. Tilføj Holdtilmeldinger
Man kan hente hjælp til at oprette en kursist i Lectio Administrator vejledning.
Når man har åbnet for tilmeldinger på holdets stamdata, kan man tilføje holdtilmeldinger på kursistens
stamdata under fanebladet Holdtilmeldinger. Søg på det ønskede hold i søgefeltet Tilføj
holdtilmelding(er).

I øen Tilmeldinger ses hvilke hold kursisten er tilmeldt. Når man har tilføjet holdtilmeldingen, vil
kursisten ikke være tilknyttet holdet, før tilknytningsstatussen opdateres og gemmes, hvilket automatisk
sker når der sættes flueben i betalt.
Ved at fjerne flueben ved Vis kun aktuelle vil man få vist holdtilmeldinger for afsluttede hold.
Holdtilmeldingerne vises som rækker og i hver enkelt række er der en felter, der enten er udfyldt
automatisk eller som kan udfyldes og redigeres.
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Tilknytningsstatus angiver om eleven er tilknyttet holdet. Dette kan markeres manuelt ved at tilføje
flueben, ellers opdateres det automatisk når betaling for holdet registreres. Hvis en tilknytning til et hold
skal fjernes, skal det gøres under fanen Holdtilknytninger.
I kolonnen Hold ses oplysninger om_




Holdnavn
Hvor mange pladser, der tilbage på holdet ift. dets kapacitet
Holdelementerne på holdet, deres periode samt ugenorm

I kolonnen Ugenorm kan der gives en individuel ugenorm, der overskriver holdets generelle ugenorm
og kun gælder denne ene elev. Ugenormen er det estimerede antal aktiviteter pr. uge.
I kolonnen Tilmelding og betaling er der mulighed for at administrere den enkelte elevs betaling for
holdet. I denne kolonne fås oplysninger om:




Hvornår eleven er blevet tilmeldt. Dette felt udfyldes automatisk med den dato tilmeldingen
foretages på
Elevens status på holdet. Her står der per default Registreret, men vil ved registrering af betaling
opdateres til Optaget på holdet
Betaleren for elevens holdtilmelding. Her kan vælges mellem de rekvirenter, der er oprettet under
Stamdata  Rekvirent







Fakturanummer
Forfaldsdato. Dette felt vil per default være udfyldt med datoen for holdtilmeldingen plus en uge
Beløb (prisen for holdet). Dette felt udfyldes automatisk, hvis der er angivet en pris på holdets
stamdata
Betalingsstatus- og dato
Eventuel tilbagebetaling

I kolonnen Noter kan der angives en Tilmeldingsnote og en Betalingsnote.

I kolonnen Udskriv er der mulighed for enten at massemarker eller markere rækker enkeltvis til
udskrivning af tilmeldingsbrev. Marker de ønskede række og klik Udskriv valgte.
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Skyldigt beløb regner alle holdtilmeldinger sammen. Hvis nogle af tilmeldingerne ikke er registreret som
betalt, vil deres beløb stå summeret under Skyldigt beløb.

Knappen Alle betalt giver mulighed for at markere alle holdtilmeldinger som betalt.

5.4. Skemaoversigt
Når man tilføjer en holdtilmelding, vil man i Skemaoversigten kunne se hvilke skemabrikker, der ligger
for holdet, og på den måde tjekke for eventuelle overlap mellem hold. Det kan også bruges til, at i
samarbejde med eleven, finde et passende skema.

5.5. Udskriv tilmeldingsbrev
Når man skal udskrive tilmeldingsbreve, kan man sætte flueben ved de holdtilmeldinger, man gerne vil
udskrive og klikke Udskriv valgte.
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5.6 Regnskab
Man kan se regnskabet for kursistens betalinger hvis man under Stamdata  Holdtilmeldinger,
klikker på knappen Se regnskab.

På regnskabet vil der stå hvilke hold, kursisten er på. Ud fra holdene kan man se, hvad kursisten Skylder,
og om kursisten har Betalt. Forneden er tallene summeret. Her kan man se Balancen for, hvad kursisten
skylder i alt.
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6. UU (timebaseret)
Kursister på elevforløb, der er sat til at være timebaseret, vil blive indberettet som aktive på skolen med
den periode, hvor der er aktive holdtilknytninger til hold med en sum af ugenorm over 0. Der vil indsendes
Afbrud til UU, hvis tilknytninger ophører, og der ikke længere er en samlet ugenorm over 0.
På alle kursisters stamdata er der et fanebladet kaldet Ungedatabasen. Her kan den enkelte kursists
Ungedatabasen  Indberetningshistorik ses.
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7. SU (timebaseret)
For kursister på elevforløb, der er sat til at være timebaseret, er det holdtilknytningerne, der bestemmer
den periode, kursisten får SU i. SU-perioder skal godkendes, førend de automatisk bliver sendt af sted til
SU.

7.1. SU-timekontrol
 Tilgå Stamdata  Den pågældende kursist  Fanebladet SU-timekontrol
Her ses en oversigt over VUC kursisters SU samt faktorer, der påvirker SU.
7.1.1. Børn
I øen Børn kan der indsættes information omkring børn, hvis dette er relevant for kursistens SU.
 Klik Tilføj
 Udfyld information om barnet
 Klik Gem eller Anvend

7.1.2. SU Dispensationer
I øen SU Dispensationer indsættes dispensationer for SU.
For at tilføje en ny dispensation, klikkes på Tilføj.

For hver dispensationslinje skal der i Start og Slut indtastes en periode for dispensationen. I Type
angives der hvilken type dispensation det drejer sig om. Der kan vælges et par forskellige typer
dispensationer:
 SU16: Timekravet for at få SU er 16 timer
 SU17: Timekravet for at få SU er 17 timer
 AKTIV: Kursisten får SU dispensation så længe kursisten er tilknyttet et hold i perioden, som har
en ugenorm på minimum 0,1 time
 INAKTIV: Kursisten får ikke SU
 EKSTERN: Kursisten har eksterne timer på anden institution. De eksterne lektioner skrives i
Eksterne SU-lektioner
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Der kan i Eksterne SU-lektioner tilføjes hvor mange eksterne SU-lektioner kursisten har i perioden,
samt skrive en dertilhørende note i Note.
Hvis der ingen dispensation er, gælder de normale SU timetal.
NB! Dispensationerne, der laves, har kun en effekt, hvis en kursist er aktiv på et hold med minimum 0,1

time som ugenorm.
7.1.3. Timeoversigt
I øen Timeoversigt vises en illustreret oversigt over de måneder kursisten er SU-beretiget.




Månederne vises med rød, hvis kursisten ikke er SU-berettiget i den pågældende måned.
Månederne vises med grøn, hvis kursisten er SU-berettiget i den pågældende måned.

Angives der flueben i Medtag tilmeldinger vises hold kursisten er tilmeldt, men endnu ikke tilknyttet.

7.1.4. Timekontrol
Under Timekontrol ses en oversigt start- og sluttidspunkt på SU-dispensationer, samt en oversigt over,
hvor mange SU-lektioner kursisten har haft i de forskellige tidsrum.

7.2. Parkeringslister
 Tilgå Stamdata  SU-indberetning  Parkeringsliste
Parkeringslisten er til brug for den lokale SU-administrator. Den kan bruges til godkendelse og indsendelse
af nye eller ændrede SU-indskrivninger. Hvis der for en kursist er forskel på senest godkendt SU-periode og
beregnet SU-periode, vil den beregnede ændring blive vist på parkeringslisten til godkendelse. Posten
godkendes på parkeringslisten ved at
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Her kan kursisten / kursisterne markeres med flueben og godkendes via Godkend SU-perioder.

7.3. SU-perioder
7.3.1. Beregnede og Godkendte SU-perioder
På kursistens stamdata ligger fanebladet SU hvori kursistens SU-perioder ses. I øen SU-Indberetning 
Beregnede SU-perioder bliver der vist linjer når der er lavet en ændring på kursisten – f.eks. en
indskrivning på et nyt hold så kursisten er SU berettiget, eller en afmelding fra et hold så kursisten ikke
længere er berettiget – skal det godkendes. Det kan gøres enten fra parkeringslisten eller ved at klikke
Godkend beregnede SU-perioder.
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Herefter vil der under Godkendte SU-perioder ligge ny data klar til næste indsendelse fra Lectio til SU,
som viser den periode, kursisten er godkendt til SU.
7.3.2. Historik
Der kan under Elevens SU-perioder - Indberetningshistorik ses, hvornår SU-linjerne er afsendt,
hvilken periode indskrivningen dækker over, CØSA-formål, afdelingsinstitutionsnummer m.m.

Der sendes automatisk godkendte linjer afsted til SU hver aften.

7.4. Barsel (timebaseret forløb)
7.4.1. Oprettelse af hold
Der skal oprettes et særligt hold, der bruges til at holde barselskursister aktive i forbindelse med
indberetninger af SU og UU.
Holdet oprettes under Stamdata  Hold.
 Klik Opret hold
 Fjern Fluebenet fra Tilknyt karaktertyper
 I XPRS Fag skal faget ”100001- Andet” angives
 Herefter angives Startår, Afsluttende termin, Prøvefagskategori og Afdeling
 Klik Opret
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Herefter står man på holdets stamdatasiden. I øen Holdelementer skal ugenormen sættes til at være
større end 0.

7.4.2. Elevtilknytning til holdelementer
Når holdet er oprettet skal kursisten tilknyttes. Dette gøres på holdets stamdata under fanebladet Elever.
I øen Elever fremsøges den pågældende kursist og klikkes Tilføj.
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Når kursisten/kursisterne er tilføjet vil man kunne angive den korrekte periode for hver elev. Dette gøres
ved at klikke på stjernen ud for eleven.

Kursisten skal tilknyttes holdelementet i det skoleår barslen starter. Startdatoen skal også være den dato
barslen starter og Slutdatoen skal være den dato barslen slutter.
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7.4.3. SU dispensation
For at kursisten skal have SU under sin barsel, skal der oprettes SU dispensation, der svarer til
barselsperioden. Dette gøres på kursistens Stamdata under fanebladet SU-timekontrol.

Man indsætter en ny række ved at klikke Tilføj. Læs mere om SU Dispensationer i punkt 7.1.2 SU
Dispensationer.
Under fanebladet SU, kan man se Beregnede SU perioder. Ved ikke timebaserede SU-forløb bliver
perioderne automatisk godkendt, mens timebaserede SU-forløb skal godkendes inden de bliver brugt ved
næste SU indberetning.
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8. Realkompetencevurdering
8.1. Registrering
Kursister der tilhører en uddannelse i VUC-gruppen har på deres stamdata fanebladet RKV.
En ny række tilføjes ved at klikke Tilføj.

Der kan herinde noteres:
 Hvem der Henviser
 Hvilken Institution
 Hvilken Fagkode, der dækkes





Tidsforbrug
Hvem der har lavet vurderingen
Hvornår vurderingen er lavet

8.2. Realkompetencebevis
For at kunne lave et realkompetencebevis, skal man have lavet en skabelon, og gemt den i Lectio.
Skabelonerne findes inde under Stamdata  Brevskabeloner
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Herinde kan man åbne vores Lectioskabelon og herefter gemme den på computeren

Når man har redigeret i skabelonen skal den tilføjes som en brevskabelon til Lectio. I øen
Brevskabeloner tilføjes den nye skabelon ud for Tilføj brevskabelon. I drop-down menuen vælges
elevskabelon og der klikkes Tilføj.
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Man kan nu uploade den redigerede skabelon ved at klikke på Vælg ny fil.

På kursistens stamdata kan man udstede kompetencebeviset, som vælges under Udskriv brev.

Når man klikker på Kompetencebevis, vil beviset komme frem.
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9.1. Optagelse til og deltagelse i undervisning
På VUC-kursisters Stamdata er der et særligt faneblad kaldet OBU. Under dette faneblad er det muligt at
notere forskellige begivenheder foretaget i forbindelse med ordblindeundervisning, f.eks. samtaler og
visitionstests.
I øen Samtaler er det muligt at notere den indledende samtale med eleven ved at klikke på
. Her
noteres den lærer, der afholder samtalen og om der er grundlag for en test. Hvis ønsket, kan der oprettes
flere samtaler med eleven, ved igen at klikke på

.

På samme side, i ørn Visitations – og DOT-tests, kan resultatet af den afholdte test indtastes samt,
hvorvidt testen danner grundlag for OBU og skal udløser bidrag.

På baggrund af testen foretages en nærmere udredning, der kan registreres i øen Udredninger. Her
angives hvilken lærer, der har fortaget udredningen og om udredningen skal udløse bidrag.

I øen Indstillinger registreres elevens indstillinger. I feltet Moduler angives det antal moduler eleven
tildeles ordblindeundervisning i, dog max. 80 pr. indstilling. Derefter angives en start- og en slutdato
baseret på, hvilken periode de indstillede moduler skal være afholdt indenfor. I felterne Tilmeldt og Rest
er det muligt at følge med i, hvor mange moduler eleven er tilmeldt samt, hvor mange moduler eleven
mangler for at nå det indstillede antal. Felterne opdateres automatisk i takt med, at eleven tilknyttes hold
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med skemabrikker. I feltet Afholdt kan man følge med i, hvor mange moduler eleven er fremmødt ud af
de afholdte. I eksemplet nedenfor er eleven fremmødt 6 ud af 6 afholdte moduler (6/6).
Håndtering af pause
Nedenstående elev har fået en indstilling i perioden 5/11-18 til 28/6-19. Eleven er her tilmeldt 56 moduler
og pr. d.d. er eleven kun mødt op til fire ud af i alt otte afholdte moduler. Eleven ønsker at holde pause i
resten af november.

Hvis en elev ønsker at holde pause i november, kan dette registreres under elevens fraværsside 
Masserediger. Her kan man fremsøge en periode, udvælge moduler og masseredigere oplysninger.
Elevens fraværsprocent sættes til 100, modulerne markeres som Godskrevet, og der angives
bemærkninger om Pause i november.

Når ovenstående er registreret. ændres tallene i feltet Afholdt på indstillingen. Fordi der er 6 moduler, der
nu er godskrevet, tæller de ikke med i opgørelsen. Derfor står der nu, at eleven har været fremmødt 0 ud af
2. Derudover fremgår det, at eleven kun er tilmeldt 50 moduler, hvilket efterlader en rest på 6 op til det
indstillede antal

Dette medfører, at elevens fraværsprocent reguleres.
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Oplysningerne der registreres på indstillingerne er væsentlige, da det har betydning for udløsningen af
tilskud. Skal eleven udløse bidrag for indstillingen, sættes et flueben i boksen Udløser bidrag, under
Tilskud. Skal indstillingen også udløse påbegyndelsestaxameter, sættes der flueben i Kan udløse
admin-bidrag. Bemærk at OBU først giver tilskud, når eleven har færdiggjort forløbet samt at tilskuddet
vil blive nedsat, hvis eleven har en fraværsprocent på over 25%.

Under elevens Aktivitetsindberetning kan overblikket over elevens tilskud findes. I øen Tilskud
beregnet, er det muligt at se hvilke tilskud, der er beregnet for eleven samt hvilket tilskudsmærke eleven
udløser. Her er det også muligt at se elevens fraværsprocent og hvorvidt fraværet er så højt, at tilskuddet
reguleres.

I øen Undervisningsplaner kan der noteres en startdato for den udarbejdede undervisningsplan for
eleven.
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I øen Evalueringer noteres datoen for, hvordan der skal foretages en evaluering. Det er også muligt at
angive, hvorvidt den er fortaget. I feltet Note kan der eventuelt noteres, hvilken lærer, der er ansvarlig for
at foretage evalueringen.

Evalueringerne kan også ses under OBU holdet  Studieplan  OBU evaluering. Her kan en liste
over elevernes evalueringsdato, deres status findes og noten findes. Hvis der ikke er oprettet en evaluering
til eleven, vil det fremgå i noten.

Endelig er det muligt at oprette en generel bemærkning vedrørende elevens OBU forløb.
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I højre side vises begivenhederne i en Tidslinje, så der er mulighed for at følge med i hvor langt eleven er i
forløbet og hvilke begivenheder, der er fortaget til dato.

9.2. Rapportudtræk
Man kan lave forskellige rapportudtræk i forbindelse med OBU.
 Tilgå Hovedmenu  Rapportering
Her vælges datakilden Elever- Ordblindeundervisning.

Når der klikkes Opret rapportskabelon, vil det se således ud. Derefter kan man selv begynde at designe
sin rapport. Under filtreringsfelter indsættes søgeperiodens start og sluttidspunkt.

Læs mere om rapportering i Lectio Administratorvejledning.
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10. AVU-eksamen
Dette afsnit supplerer Lectio Eksamensmodul vejledning og forklarer de øvrige funktioner, der er i
Lectio i forbindelse med AVU-eksamen. Det indeholder bl.a. indberetning til XPRS, udskrifter og beviser.

10.1.

Indberetning til XPRS

For at indberette AVU til XPRS vælges Hovedmenu  Eksamen  Termin  XPRS ind/ud. Vælg
prøveområdet AVU i drop-down menuen.

På siden XPRS ind/ud genereres indberetninger og indsendes til UVM. Det er også her udmeldinger
hentes.

10.2.

Udskrifter

Tilgå Hovedmenu  Eksamen  Termin  Prøvehold. I dropdown menuen vælges AVUprøveterminen S19 AVU.
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Prøveholdene kan planlægges i Lectios eksamensplanlægningsprogram. For en beskrivelse af denne
funktion henvises til Lectio Eksamensmodul vejledning.
For AVU-prøvehold findes en særlig udskrift kaldet AVU-karakterliste. Karakterlisten kan findes ved at klikke
på et prøvehold. I øen Stamoplysninger ligger drop-down menuen Udskriv. Her Ligger udskriften
Karakterliste AVU.
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Når man klikker på Karakterliste AVU vil karakterlisten blive vist.

10.3.

Beviser

I Lectio findes der to typer AVU-beviser. Ét til de kursister, der har afsluttet enkelte fag og ét AVU-bevis.
10.3.1. Bevis til AVU-kursister, der har afsluttet enkelte fag
For at lave et bevis til en kursist med afslutning i enkelte AVU-fag skal man tilgå det enkelte hold. Dette
gøres ved at tilgå Hovedmenu  Eksamen  Termin  Eks. karakterer. I drop-down menuen ud
for Prøvetermin sorteres på S19 AVU.

Ved klik på Indtast ud for et prøvehold, får man mulighed for at indtaste karakterer.
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I bunden af siden ligger Bevisudstedelse. Klikkes der på denne, kommer man til en oversigt, hvor man
kan udstede enkeltfagsbeviser for faget. Hvis der kun skal udstedes beviser for det prøvehold man er
tilgået, fjernes fluebenet fra Inkludér protokollinjer for andre prøvehold for holdet.
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For at udstede bevis sættes der flueben ud for de kursister, der skal have udstedt bevis og klik derefter
Udskriv alle eksisterende.
Der kan kun udstedes samme bevis én gang pr. kursist. Hvis et bevis skal udstedes igen, skal det først
tilbagetrækkes på kursistens stamdata side. Det gøres ved at gå ind på fanebladet Bevis og klikke
Tilbagetræk.

10.3.2. Bevis til AVU-kursister
For at udstede beviser til AVU-kursister tilgås Hovedmenu  Eksamen  Termin  Beviser. Ud for
Bevistype, vælges der Almen forberedelseseksamen (AVU). Der kan også angives Afgangsklasse
eller Hold. Ud for Vis elever kan der angives om der skal vises elever med fejl, med karakteradvarsler eller
elever som mangler bevisudstedelse. Til sidst klikkes Opdater.
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10.3.3. Faglig dokumentation
Blandt Lectios brevskabeloner er der indført datakilden Protokol beståede linier for at kunne danne
deltagerbeviser for AVU. Tilgå Stamdata  Brevskabeloner og i øen Skabelon hjælp findes mulige
merfefields for brevskabelonen Protokol beståede linier

Når brevskabelonen er udarbejdet med relevante flettefelter, så kan brevskabelonstypen tilføjes i øen
Brevskabeloner. Under Vælg ny fil uploades brevskabelonen, og skabelonen tildeles et navn.
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Det er nu muligt at brevflette skabelonen i øen Udskrifter, der findes via Stamdata  Hold 
Rediger hold  Elever

Udskriften dannes i form af et brev pr. protokollinie som er tilknyttet holdet og som har karakteren Bestået
(indført for at kunne danne deltagerbeviser for AVU).
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11. FVU-eksamen
Dette afsnit supplerer Lectio Eksamensmodul vejledning og forklarer de øvrige funktioner, der er i
Lectio, i forbindelse med FVU-eksamen. Forskellene omfatter indberetning til XPRS, udskrifter og beviser.

11.1.

Opret prøvehold

Prøvehold bliver oprettet på baggrund af eksisterende hold. For at kunne oprette et prøvehold, skal der
være en Afsluttende termin inde på holdets Stamdata-faneblad.
For at oprette prøveholdet, går man ind i Hovedmenu  Eksamen  Termin  Prøvehold 
Opret prøvehold.

Herefter vælger man Prøvetypen, Holdnavnet, Prøveterminen samt skriver dato og tidspunkt for eksamen.
Til slut vælges de kursister, som skal være på prøveholdet og man kan nu klikke Opret prøvehold.

11.2.

Indberetning til XPRS

Indberetning til og udmelding fra XPRS foregår under fanebladet XPRS ind/ud under Eksamen 
Termin. Herunder kan man vælge prøveområdet FVU i drop-down menuen. Man kan her generere
indberetningerne og hente udmeldingerne.
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11.3.

Hent censor

Ved FVU eksamen hentes censor til prøveholdene ved at klikke på knappen Hent censor på de enkelte
prøvehold.
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11.4.

Udskrifter

For at tilgå udskrifter, går man ind under Eksamen  Termin  Prøvehold. Herinde vælges terminen
F19 FVU.

Prøveholdene kan planlægges i Lectios eksamensplanlægningsprogram. For en beskrivelse af denne
funktion henvises til Lectio Eksamensmodul vejledning.
Når man klikker sig ind på prøveholdene, er der nogle specielle udskrifter for FVU. Disse findes i øen
Stamoplysninger ud for Udskriv. Det er Karakterliste (FVU) og Kasselabel (VUC).

Når man klikker og åbner Karakterliste (FVU), vil man få karakterlisten, som ser således ud.
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Når man klikker på Kasselabel (VUC), vil dokumentet man åbner se således ud.

11.5.

Beviser

FVU beviser bliver udskrevet på det enkelte hold, hvor der også kan gives karakterer. Vælg fanebladet
Eksamenskarakterer og derefter et FVU-prøvehold.
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Klik Indtast ud for det prøvehold, som skal have karakter.

Når der er givet karakterer, kan man klikke på Bevisudstedelse i nederste, venstre hjørne.
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Så kommer man ind på udstedelsessiden.

Det er muligt, at få vist protokollinjer for andre prøvehold. Dette gøres ved at sætte flueben i Inkluder
protokollinjer for andre prøvehold for holdet under Vælg protokollinjer.

Det er kun muligt at udstede samme bevistype én gang pr. kursist, man kan derfor ikke udstede beviset,
hvis det ikke er blevet tilbagetrukket. For at tilbagetrække beviset, skal man ind under kursistens
Stamdata på fanebladet Bevis og klikke Tilbagetræk.
For at udstede beviser, sættes der flueben ud for de pågældende kursister og klikker på Udskriv alle
eksisterende.
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12. Import af udtræk fra
driftsoverenskomstpartnere
Hvis man har en driftsoverenskomstpartner, skal man aktivitetsindberette før der mulighed for at
importere et udtræk fra Ludus light til Lectio. Udtrækket importeres under Stamdata 
Aktivitetsindberetning  Oversigt.

Her vælges en indtastningsperiode og herefter et UVM afdelingsnummer. Der sættes flueben i
feltet Generér tomme indberetninger og klikkes til slut på Dan ny indberetning.

Herefter vil den nye indberetningskladde kunne ses under oversigt. Hvis der herefter klikkes på Vis, kan
man under fanen Andet uploade det udtræk man ønsker.
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Efterfølgende noteres driftsoverenskomsten og import formatet. Der vælges herefter en fil ved at
klikke på Gennemse og derefter Import.

NB! Formatet på filen man ønsker at importere skal være ét bestemt ellers vil importen fejle. Kolonnerne

skal se ud som ovenstående
Herefter, vil de nye linjer fremgå under fanen Indberetning, i øen Korrektioner.

NB! Der må ikke fortages ændringer i linjerne efter importen, hvis de skal stemme overens med udtrækket

fra driftsoverenskomstpartneren. Hvis der skulle ske en ændring fra driftsoverenskomstpartneren efter
importen, kan man blot fortage en ny import. Den nye import, med de nye ændringer, vil overskrive den
tidligere.
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13. VUC Statistik Indberetninger
Tilgå Stamdata  VUC Statistikindberetning
Her sendes VUC statistik indberetninger til STIL.
I øen Generer ny indberetning er det muligt at vælge en måned i dropdown-menuen Indberetning,
hvorefter der klikkes på Generer ny indberetningsfil
I øen Indberetningsfiler vises en liste over alle de indberetningsfiler, der er genereret.









Kolonne Genereret: Dato og tidspunkt for hvornår indberetningsfilen er genereret
Kolonne Indberettet: Dato og tidspunkt for hvornår indberetningsfilen er indberettet
I kolonne indberetningsstatus: Om indberetninger er indsendt korrekt med status OK, eller om
der med Fejl.
Kolonnen beskrivelse viser datoer for indberetningsperioden
Klik på Vis detaljer for at se detaljer om indberetningen i bunden af siden. Der vises afvarsler og
information, samt indberetningsstatus
Klik på Hent indberetning for at hente XML-filen for indberetningen
Klik på Upload til UVM for at sende indberetningen til UVM
Klik på Slet indberetning for at slette indberetningen. Indberetningen kan ikke slettes, hvis den
allerede er indsendt

Faglig dokumentation udfyldes nu med JA, hvis der er registreret AVU deltagerbevis (Bestået protokol).

Under fanen VUC lederforening genereres en fil, der kan indberettes til VUC lederforening.
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Vælg en periode ved Indberetning
Klik Generer ny indberetningsfil

Herefter får man en excel-fil frem, som indeholder data om hvor mange kursister og modulkursister der
udløser tilskud.
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14. Afdækkende test og
udregning for OBU
I Lectio er det også muligt at trække en rapport, hvor man eksempelvis kan se de afdækkende test og
udregninger for OBU. Dette gøres på følgende måde
 Gå i Stamdata
 Vælg Rapportering
 Vælg datakilden Ordblindeundervisning



Klik Opret rapportskabelon

Her skal du angive en start- og slutdato for søgeperioden og har desuden fri mulighed for at udvælge de
rapportfelter samt de filteringsfelter, som du ønsker skal indgå i rapporten.
De felter, som er mulige at tilføje til rapporten, fremgår i kolonnen Tilgængelige felter. Ved at klikke på
den blå pil vil man få adgang til de felter, der ligger i den pågældende kategori.
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For at tilføje et felt som et rapportfelt klikkes på
For at tilføje et felt som et filteringsfelt klikkes på

Et rapportfelt er et felt, der vil indgå i rapporten, hvorimod et filteringsfelt er en måde, hvorpå man kan
udspecificere, hvad man ønsker i rapporten. Hvis man eksempelvis ønsker udtrækket for en bestemt
Udregningsdato, så kan feltet udregningsdato vælges som filteringsfelt.
Når rapporten er opsat som ønsket klikkes Vis rapport i Excel
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