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Forord 
 
 
Denne vejledning til Lectio beskriver, hvordan stamdata kan administreres direkte i Lectio og er 
tænkt som en hjælp til den daglige administration af data i Lectio. Vejledningen gennemgår de 
forskellige funktioner, der hører til redigering af stamdata og beskriver udelukkende, hvordan man 
kan oprette, redigere og slette stamdata direkte i Lectio. Visse data kan også oprettes og redigeres 
”udenfor” Lectio ved at benytte Lectio’s eksport og import faciliteter samt et eksternt program som 
eksempelvis MS Excel. For mere information om dette se Lectio importvejledning her: 
HUwww.lectio.dk/dokumenter.htmUH. 
 
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 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, f.eks.: 

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: 2. marts 2023 (NSP) 
 
 
 
 

http://www.lectio.dk/dokumenter.htm
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1. Afdelinger 
Afdelinger kan bruges, hvis én skoles afdelinger har flere forskellige geografiske placeringer. De forskellige 
geografisk placerede skoler kan have samme ringetids-sæt, men kan også have forskelligt.  
 
Hvis en Lectio skole bliver inddelt i afdelinger, kan der nemt deles informationer og kommunikeres på tværs 
af afdelingerne. F.eks. kan en lærer, hvis hun underviser på flere afdelinger se alle sine undervisningstimer 
samlet i ét skema.  
 
For at få oprettet afdelinger til sin skole ringes ind til Lectio Supporten, hvor skolens eksisterende Lectio 
skole vil få tildelt afdelinger. De forskellige ringetider skal oplyses; hvad de forskellige afdelinger skal hedde 
i skolelisten, og et kort navn på maksimum fire bogstaver (f.eks. HHX og HTX, hvis den ene afdeling er HHX 
og den anden HTX). 
 
Når afdelingerne er blevet oprettet, vil de blive vist i skolelisten som hver sin skole: 
 

 
 
 
 

1.1. Opsætning af skolens afdelinger 
Når Lectio skolen er sat op til afdelinger, skal der på skolen laves nogle basale opsætninger, før skolen er 
klar til at bruge afdelingerne. Alle lærere, hold, lokaler, ressourcer og elevforløb står tilhørende den 
”oprindelige” Lectio skole. Derfor skal disse angives til en afdeling.   
 

1.1.1. Læreropsætning 

Alle lærere vil som udgangspunkt være tilknyttet den først oprettede afdeling. Derfor skal hver lærer 
tilknyttes den korrekte afdeling. Ved oprettelse af helt nye lærere vælges en afdeling til læren. Ved allerede 
eksisterende lærere gøres følgende:  

 Klik på Lærere i Stamdata 
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 Vælg en lærer (da alle lærere skal opsættes, anbefales det at starte fra en ende og klikke sig 
igennem lærerne via pilene nederst i billedet på hver lærers stamdatafaneblad – det bliver 
automatisk gemt når, der klikkes videre til næste lærer via pilene) 

 Vælg en Afdeling på læren  

 Klik Gem, Anvend eller klik videre til næste lærer på pilen  

 
 

På lærervisningen på henholdsvis Stamdata og Hovedmenu kan der, efter lærerne er blevet tilknyttet 

afdelingerne, sorteres på den Aktuelle afdeling (den afdeling der er logget ind på), visning af begge 

afdelinger samt Aktuelle lærere: 
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1.1.2. Elevforløbsopsætning 

Elevforløb vil være tilknyttet den først oprettede afdeling, og skal derfor også tilknyttes en afdeling. Ved 
oprettelse af et helt nyt elevforløb vælges den afdeling forløbet skal tilknyttes. Ved eksisterende elevforløb 
skal der manuelt sættes afdelinger på gøres følgende: 

 Klik på Elevforløb i Stamdata 

 Vælg et elevforløb  

 Vælg en Afdeling på elevforløbet 

 Afslut med Gem eller Anvend 
 

 
 

Når elevforløbene på skolen er tilknyttet en afdeling vil Elever og Stamklasser automatisk tilknyttes og 
være sorteret på en afdeling baseret på, hvilken afdeling elevforløbet på hver enkel elev og stamklasse er 
tilknyttet. Herved skal der ikke sættes en afdeling på elever og stamklasser, det klarer systemet.  
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1.1.3. Holdopsætning 

Hold skal ligeledes tilknyttes en afdeling, da holdene ellers vil stå tilknyttet den først oprettede afdeling. 
Hvis holdet oprettes fra bunden vælges, hvilken afdeling holdet skal være tilknyttet ved oprettelsen. Ved 
eksisterende hold gøres følgende: 

 Klik på Hold i Stamdata 

 Vælg et Fag eller vælg visning af alle hold 

 Vælg et Hold (da der skal angives tilknytning af afdeling på alle eksisterende hold, anbefales det at 
starte fra en ende af og bruge pilene til at gemme og gå frem) 

 Vælg Afdeling holdet skal være tilknyttet 

 Afslut med Gem eller Anvend 

 

1.1.4. Lokaleopsætning 

Ved oprettelse af et lokale vælges en afdeling til lokalet. For at tilknytte et allerede eksisterende lokale til 
den korrekte afdeling gøres følgende: 

 Klik på Lokaler i Stamdata  

 Vælg et lokale ved at klikke på lokalets Symbol 

 Sæt en Afdeling på lokalet 

 Afslut med Gem eller Anvend 
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1.1.5. Ressourceopsætning 

Ved oprettelse af en ressource vælges i samme ombæring en afdeling til ressourcen. For at tilknytte en 
allerede eksisterende ressource til den korrekte afdeling: 

 Klik på Ressourcer i Stamdata  

 Vælg en ressource ved at klikke på Symbol for ressourcen  

 Sæt en Afdeling på ressourcen 

 Afslut med Gem  
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1.2. Lærere 

1.2.1. Lærerbrug 

Når man som almindelig lærer logger sig ind, logger man ind på den afdeling, som man er tilknyttet i 
stamdata. Læren kan dog til enhver tid skifte til den modsatte afdeling.  

 Klik på linket Indstillinger på lærens side 

 Vælg i dropdown-menuen Vælg afdeling for denne session nederst på siden, hvilken 

Afdeling der vil ageres rundt i 
 

 
 
Valget af afdeling gælder så længe læreren er logget ind i den pågældende session med mindre, læren 
vælger at skifte afdeling igen (gøres ved samme fremgangsmåde). På denne måde kan lærerne logge sig ind 
på samtlige afdelinger.  

1.2.2. Skemavisning 

Hvis en lærer er logget ind på en anden afdeling end den læreren ”tilhører” - og de to afdelinger har hver sit 
ringetids-sæt, vil skemabrikkerne fra lærerens normale skema blive tilpasset den modsatte afdelings 
ringetider. Dvs. har et modul samme starttidspunkt på begge afdelinger vises det som altid i skemaet, men 
er starttidspunktet et andet, så vil det blive vist med start- og sluttidspunkt: 
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1.3. Elever 
Hvis en elev har timer på flere afdelinger, vil eleven kunne se timer fra alle afdelinger samlet i sit skema. 
Elevens skema vil automatisk have ringetids-sættet efter den afdeling, som eleven er tilknyttet via sit 
elevforløb. De timer eleven har på den anden afdeling vil stå med egen ringetids-sæt på selve lektionen 
med mindre aktivitetens starttidspunkt matcher den aktuelle skemavisning: 
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1.4. Skolens brug af afdelinger 
Skolen kan adskille afdelingernes informationer og brug, men samtidig kan afdelingerne dele de ting, som 
vedrører alle afdelingerne.  

1.4.1. Aktiviteter 

Aktiviteter kan ikke tildeles en afdeling, men bliver placeret i et skema på en afdeling baseret på en 
udregning Lectio laver ud fra deltagernes afdelingstilknytninger (hold, lærere og elever). 
 
Oprettes en aktivitet med en lærer tilhørende en afdeling, og man gerne vil have, at det kun bliver noteret i 
én afdelingsskematop, -dagsændringer, -ugeændringer og/eller -månedskalender, skal man oprette et 
skyggehold, som tilhører en specifik afdeling og sætte det på aktiviteten. På den måde bliver det kun vist i 
den pågældende afdelings skema.  
 
Hvis der ved oprettelse af afdelinger allerede ligger en masse aktiviteter, som er oprettet på den først 
oprettede afdeling, vil disse ligge på den oprindelige afdeling, selvom deltagere måske tilhører en anden 
efter opdeling i afdelinger. Hvis nogle af disse aktiviteter skal flyttes til en anden afdeling, benyttes 

funktionen Krediteringsfejl under Stamdata. Den administrerende der skal flytte 
aktiviteten/aktiviteterne skal være logget ind på den afdeling, som aktiviteterne skal flyttes til. 
 
 Der er 9 forskellige krediteringsfejltyper man kan sortere efter.  
 

 Krediteringsfejlene fremsøges under Stamdata  Krediteringsfejl  
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 På siden kan fremsøges krediteringsfejl ved at markere i Vælg ud for en eller flere af typerne.  

 Når fejltypen er valgt, kan man også fremsøge for en bestemt Periode. Det anbefales, at man ikke 
fremsøger for mange måneder af gangen, da søgeresultaten kan være uoverskueligt stort.  

 Tryk Søg for at fremsøge fejl. 
 

Efter fremsøgning kommer skærmbilledet Søgeresultat. Her kan man markere Vælg og trykke Ret 

valgte, hvorefter fejlene automatisk rettes til det, der står beskrevet i Beskrivelse. Der er altså 

mulighed for at masseredigere fejlene. Under Aktivitet kan man se præcis hvilken aktivitet, det drejer sig 

om, og ved tryk på en af aktiviteterne, kommer man ind på Redigér aktivitet. 

 

 



                                                                                                                                      1. Afdelinger 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 16 af 185 

 
 

1.4.2. Månedskalender 

Månedskalenderen er delt op på afdelinger. Når der oprettes bemærkninger i månedskalenderen kan der 
vælges, hvilken af afdelingerne bemærkningen tilhører, eller der kan vælges, at bemærkningen skal vises på 
begge afdelinger. 

 

 Klik på Månedskalender under Hovedmenu 

 

 
 Klik på Ny på den ønskede dag for bemærkningen 

 Vælg Afdeling eller Alle på bemærkningen samt udfyldelse af ellers information 

 Afslut med Gem 
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Herved vises bemærkningen øverst i den valgte afdelings skemaer eller i begge afdelingers skemaer, hvis 

Alle er valgt.  

1.4.3. Aktuel information 

Ved oprettelse af aktuel information vælges, hvilken afdeling den aktuelle information skal vises på. Det er 
muligt at have aktuel information, som gælder for begge afdelinger.  

 Klik på Aktuel information under Stamdata 

 

 
 Klik på Opret aktuel information 

 Vælg Afdeling eller Alle på den aktuelle information samt udfyldelse af ellers information 

 Afslut med Gem eller Anvend  
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Herved vises den aktuelle information på lærere og elevers forsider på den valgte afdeling eller på 

forsiderne for begge afdelinger, hvis Alle er valgt.  

1.4.4. Forside 

Lærernes forsider er personlige, og vil derfor altid vises ens uanset, om der skiftes til en anden 
afdelingsvisning. Hvis der er informationer, der ønskes vist for begge afdelinger på forsiderne, vælges dette 
i oprettelse. Derved, hvis f.eks. en aktuel information kun vælges til afdeling A, vil lærere på afdeling B, som 
skifter over til afdeling A ikke kunne se denne aktuelle information selvom de skifter over.  

1.4.5. Genial vælger 

Den geniale vælger - som f.eks. findes når man skal sende beskeder, i bogdepotet ved søgning eller ved 
tilføjelse af deltagere til aktiviteter - tager højde for de forskellige afdelinger på Lectio skolen. Ved at være 
på en afdeling vil man ved søgning få resultat af lærere og elever på samme afdeling frem. Ved at klikke på 

Udvid nederst i resultatlisten kommer resultater fra modsatte afdelingers medlemmer frem. Herved kan 
der sendes beskeder eller søges på lærere og elever fra andre afdelinger. 
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1.4.6. Find vikar 

Ved Find vikar på en lektion vises kun de lærere, som er tilknyttet til holdets afdeling. Det er altså holdets 
afdeling, der er bestemmende for, hvilke vikarer der vil blive foreslået.  
 

Find vikar er placeret i højre hjørne i Rediger Aktivitet 

 
 

1.5. Vælg vikar  
Her ses den oprindelige aktivitets skemabrik. Ved mouse-over på skemabrikken fremkommer uddybende 

informationer om aktiviteten. I feltet Note på oprindelig aktivitet er der mulighed for at ændre i 
notens indhold.  
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Til højre for ses mulige vikarer og hvis der sættes flueben i Vis alle lærere som vikarforslag, vil alle 
aktive lærere optræde på listen til at vikardække i det oprindelige fag. Ude til Højre ses skemaet for den 
valgte lærer, så det er muligt at se lærerens belastning den pågældende dag.  
 
 

 
 

Kolonnen Hold angiver navn på de hold, der er mulighed for at vælge.  
 

Kolonnerne Lærer viser lærerens initialer, type og status. 
Ved mouse-over på lærerens initialer fremgår lærers fulde navn.  
Umiddelbart til højre for lærerens initialer er der mulighed for at se, om læreren ud for det markerede hold 

er holdlærer eller faglærer.  
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Holdlærer indikerer, at læreren underviser et hold, hvor elevbestanden er magen til eller afviger med 
maksimum +/-2. 

Faglærer indikerer, at læreren er medlem af faggruppen for faget på den oprindelige aktivitet. 

Skemafri betyder, at læreren ikke har aktiviteter den valgte dag. 

Ledig betyder, at læreren ikke har øvrige reserverende aktiviteter i aktivitetens tidsrum. 

Optaget betyder, at læreren har reserverende aktiviteter på aktivitetens tidspunkt. 
 

Kolonnen Elever (Ekstra/Mangler) viser elevdifferencen, det vil sige at der angives, hvis gruppen af 

elever afviger fra det oprindelige holds. Ved at klikke på tallet under (Ekstra/Mangler) ses navn på 
eleven/eleverne, som udgør en eventuel difference.  
 

 
Når den ønskede vikar er valgt, klikkes Gem, hvorved der oprettes en ny aktivitet med den valgte vikar som 
lærer. Den nyoprettede aktivitet vil automatisk blive markeret som ændret. 

Ved klik på Annuller bliver ingen ændringer gemt, og siden forlades. 

Man kan søge efter lærere på andre afdelinger ved at sætte flueben i Vis alle lærere som 

vikarforslag 

 

1.6. Modulregnskab 
I boksen Modulregnskab for valgt hold under Find Vikar vises modulregnskabet for det 
holdelement, der aktuelt er markeret med radioknap i vikarvælgeren.  
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1.7. Kreditering 
Ved oprettele af en ny aktivitet i forbindelse med vikardækning aflyses den oprindelige aktivitet 
automatisk. 
 
På nedenstående skærmbillede er det muligt at markere, om lærer og/eller hold på den oprindelige 
aktivitet skal krediteres. 
 
Krediteringsnote og aflysningsårsag er kun synligt for den berørte lærer selv og for administrator. 

 
Særligt for administrator er der yderligere mulighed for at låse krediteringer ved fluebensmarkering i 

kolonnen Låst.
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2. Elevforløb 
Elevforløb er knyttet til stamklasser samt elevers stamdata, og definerer elevtype og uddannelsesforløb på 
eleven. Det er nødvendigt at oprette elevforløb for at kunne oprette stamklasser. 
 

2.1. Opret Elevforløb 
 Klik på Elevforløb i Stamdata  

 

Skærmbillet Rediger Elevforløb vises. 
 

 
 
Listen viser de elevforløb, der findes på skolen. 

Navn viser navnet på elevforløbet 

Elevtype viser, hvilken elevtype, der er knyttet til forløbet 

Startår angiver det skoleår, forløbet starter i 

Afslutningsterminen viser, hvornår forløbet har sin afsluttende termin 

Antal elever viser antallet af elever, der er aktive på forløbet 

Antal skoleår viser det aktive antal skoleår 

Periode viser hvornår forløbet starter og slutter 

Institutionsnummer viser institutionsnummeret på den institution, som elevforløbet er tilknyttet 

Uddannelse viser hvilken uddannelse, der er tilknyttet elevforløbet 
 

 Klik på Opret Elevforløb 
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 Angiv forløbets Startår 

 Feltet UVM Institution bruges, hvis samme skole har flere afdelinger. Vælg da den relevante 
institution som er udmeldt af UVM 

 Klik på Opret 

 

 
 

På fanebladet Stamdata ses stamdatainformationer om elevforløbet. 

  

Navn viser navnet på elevforløbet 

Startår angiver det skoleår, forløbet starter i 

Startdato viser startdatoen for forløbet 

Slutdato viser slutdatoen for forløbet 

Antal skoleår viser antal aktive skoleår, som elevforløbets varighed strækker sig over 

Afslutningstermin viser, hvornår forløbet har sin afsluttende termin 

Uddannelsesgruppe indikerer, hvilken uddannelse eleverne på elevforløbet er   

Lectio-elevtype viser hvilken elevtype, der er knyttet til forløbet 

UVM Institution viser skolens institutionsnummer. Er der flere institutionsnumre på skolen, så kan det 
rette vælges her 

Note kan skrives såfremt det ønskes, at have en administrativ note på forløbet 

Link til undervisningsplan benyttes til HG-elevforløb. Indsættes der et link her, kan eleverne 

se linket på deres side Studieplan – Uddannelsesplan 

Eksternt ID: Hvis man har et Eksternt ID i et andet system f.eks. Easy kan man matche det med et 
Eksternt ID i Lectio ved at sætte et ID på.  
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Eksamensindberetning Her skal der altid være flueben 

SU-grundlag skal stå til Elevforløb, hvis forløbet udløser SU for eleverne og det er gymnasie- og HF-
uddannelser, som er under fem års varighed. Er det såkaldte lange forløb til HF enkeltfag, EUD, AVU, FVU 

o.l., så skal der stå Timer. Skal der ikke udløses SU, så skal der stå Intet 

Alternativt SU-CØSA-formål skal kun benyttes af skoler, der er godkendt til både HFE og AVU 

UU-indberettes skal stå til Elevforløb, hvis forløbet skal indberettes til UU og det er gymnasie- og HF-
uddannelser, som er under fem års varighed. Er det såkaldte lange forløb til HF enkeltfag, EUD, AVU, FVU 

o.l., så skal der stå Timer. Skal det ikke indberettes til UU, så skal der stå Intet 

Aktivitetsindberetning opsætning indikerer, om forløbets elever automatisk kommer med i 
aktivitetsindberetning, når denne genereres 
 

På fanebladet Elever vises de elever, der er aktive på forløbet, deres start- og slutdato på forløbet og om 
de har en periodevis tilknytning til forløbet.  

 
 

På fanebladet Stamklasser vises de stamklasser, der er knyttet til elevforløbet. 
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2.2. Opret stamklasse 
 Klik på Stamklasser i Stamdata 

 
 
Listen viser alle oprettede stamklasser i Lectio. Hver stamklasse har et unikt navn, som ses i kolonnen 

Navn.  

Betegnelse og skoleår viser stamklassens betegnelse i det aktuelle skoleår. Det er stamklassens 
betegnelse, der vises i skemaer m.v. i Lectio for lærere og elever 

Start år viser det skoleår stamklassen er startet op 

Antal elever viser hvor mange aktive elever, der er tilknyttet stamklassen 

Aktive år viser årstal og stamklassebetegnelse for hvert af de skoleår, hvori stamklassen er aktiv 

Elevforløb viser, hvilken hvilket uddannelsesforløb stamklassen hører under 
 
Eksisterende stamklasser kan redigeres ved at klikke på stamklassenavnet i listen. Se mere på næste side.  
 

 Klik på Opret Stamklasse, for at oprette en ny stamklasse 
 

 
 
En stamklasse skal have et unikt navn, derfor er dette skærmbillede en hjælp til automatisk generering af et 

unikt stamklassenavn. Navnet vil komme til at bestå af startåret samt en Kode i form af et til flere 
bogstaver og/eller tal. Oftest vil det dog være nok med et enkelt bogstav. Det automatisk genererede 
stamklassenavn vil dog kunne ændres senere, hvis man på et tidspunkt ikke vil benytte sig af denne 
konvention. 
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 Vælg elevforløb i feltet Elevforløb. I elevforløb er det på forhånd givet, hvilket startår 
stamklassen skal have 

 Indtast koden for stamklassen, f.eks. et bogstav i feltet Kode  
 
Elevforløbet definerer, hvilken uddannelsestype stamklassen tilhører og dermed hvor mange år den skal 
være aktiv. 
 

 Klik på Opret for at oprette holdet eller Annuller for at fortryde 
Hvis skolen har tilsluttet alle kommende skoleår, vil stamklassen automatisk blive oprettet for hele 
perioden: 

 
 

På fanebladet Elever vises hvilke elever, der er tilknyttet stamklassen sammen med oplysninger om 
elevID, startdato, elevforløb og studieretning. For udmeldte elever eller elever, der har skiftet stamklasse 
efter skoleårets start, vises også en slutdato. 

 

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

kolonnen Antal elever på siden Rediger Stamklasse.  

2.2.1. Elever 

 Klik på fanebladet Elever for at se, hvilke elever der er tilknyttet stamklassen 
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Hvis en elev er blevet tilmeldt eller udmeldt klassen, vil dette fremgå i kolonnerne start eller slutdato. 
 

NB! Elevers tilknytning til stamklassen tilføjes eller fjernes på skærmbilledet for redigering af elever.  
Se mere i punkt 6.2 Rediger elev 
 
Se beskrivelse af hvordan stamklasser kan slettes i punkt 2.2.2 Slet stamklasse 
 

2.2.2. Slet stamklasse 

 Vælg en stamklasse  
 

 
 Klik på knappen Slet nederst i venstre hjørne 
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Herefter vises hvad der vil blive slettet og der er mulighed for at bekræfte 

sletningen:  

 

 
 

 Bekræft sletningen ved klik på Slet 
 

NB! Det er kun muligt at slette stamklasser, hvis der ikke har været oprettet elever i stamklassen. Når en 
elev først har været til- og afmeldt, vil der være dannet historik på klassen, der derfor ikke vil kunne slettes. 
Det anbefales her i stedet at gøre stamklassen inaktiv på skoleåret, så den ikke er synlig i oversigter. 
 

2.3. Undervisningsdage 
Alle elevforløb er tilknyttet en dagskalender, som indeholder undervisningsdage for elevforløbets elever.  
De indtastede oplysninger under Undervisningsdage benyttes til at angive weekender og ferier i løbet af et 
skoleår. Denne data påvirker elevernes tilskud. Læs mere om opsætning af aktivitetsindberetning i  Lectios 
Indberetningsvejledning 
 

 Vælg Dagskalendere i Stamdata 

 Vælg Standard 
 

 
I dette skærmbillede markeres med flueben hvilke dage der er undervisningsdage. 

https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_indberetningsvejledning.pdf
https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_indberetningsvejledning.pdf
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Ved klik på Nulstil til hverdage og standardhelligdage og -ferier nulstilles opsætningen til Lectios 
bud på en standard, baseret på fuldtidsskoleåret for elever og på de mest almindelige øvrige ferieperioder i 
Danmark. Denne standard bør efterfølgende tjekkes og eventuelt korrigeres, så den matcher skolens 
individuelle tilrettelæggelse af året. 
 
Undervisningsdage kommer til udtryk følgende steder: 

 Fraværsgraf: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage 

 Månedskalender: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage 

 Skema: Grå baggrund på dage der ikke er undervisningsdage 

 Skema: Der vises ikke brikker for ledige hold på dage der ikke er undervisningsdage 

 Aktivitet, Rediger flere: Foreslår ikke at oprette aktiviteter på dage der ikke er 

undervisningsdage 

 Aktivitetsindberetning: Tælledage baseres på undervisningsdage 

 Skemaskabeloneksport: Medtager kun undervisningsdage 

 Skemaudrulning: Udløser fejl ved forsøg på at udrulle på ikke-undervisningsdage
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3. Hold  
 

3.1. Holdbegrebet 
 
I Lectio opdeles holdbegrebet i 3 niveauer. I princippet kan det sammenlignes med en hierarkisk 
mappestruktur. Se illustrationen herunder: 
 

 
 

Et holds Holdnavn er den øverste samlende struktur for hele holdets undervisningsforløb. Det er 
holdnavnet, holdet registreres under i Stamdata og som indberettes til eksamen. Da holdets 
undervisningsforløb kan strække sig over flere skoleår, skal holdet have et Holdnavn, der er unikt over tid. 
Vi anbefaler derfor, at holdnavnet konstrueres ud fra følgende elementer: 

 Holdets startår (i illustrationen 2006) 

 Et symbol der angiver stamklasse tilhørsforhold (her stamklasserne a og b) 

 Angivelse af fag (id) 
 
Kombinationen af disse 3 oplysninger sikrer et let og gennemskueligt system, hvor der ikke vil opstå 
problemer med dannelse af unikke holdnavne, da man ikke vil komme ud for, at der i skoleåret 2007 igen 

vil skulle starte et 2006 ab id pga. angivelse af startår. Hvis man derimod bruger en klassebetegnelse som 
holdnavn, såsom 1ab id, vil der opstå problemer med navngivning af hold næste skoleår, fordi der typisk 
også vil komme et 1ab id i næste skoleår. 
 
Eksemplerne herunder viser, hvordan en typisk holdoversigt vil se ud ved brug af denne navnestandard for 
hold.  
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Enheden Holdnavn kan indeholde en eller flere Holdbetegnelser.  

Holdbetegnelsen svarer til holdets kaldenavn i et givent skoleår. Det kan f.eks. bestå af en angivelse af 

årgang (1, 2 eller 3) og symbol, f.eks. kan stamklasse bogstav(er) anvendes (ab) samt en angivelse af fag 

(id). 
 

Enheden Holdbetegnelse kan indeholde et eller flere Holdelementer, der skal bruges i skoleåret. Et 

Holdelement er det, der kan planlægges en lektion med samt gives fravær og karakterer på. Dvs. elever, 
lærere, karaktertyper og alle oplysninger om undervisning tilknyttes holdelementerne.  
 

Hvis man benytter importfunktionen til holdoprettelse bør mindst et Holdelement hedde det samme 
som holdbetegnelsen for et givent skoleår, men også ved almindelig oprettelse er det en fordel af hensyn til 

overblikket og orientering mellem holdnavn, betegnelse og holdelement. Hedder Holdbetegnelsen 

f.eks. ”1ab id” bør der også være et holdelement der hedder ”1ab id” På dette holdelement bør alle 
holdets elever i det givne skoleår være tilknyttet. Dette holdelement kan eksempelvis bruges til 
karaktergivningen.  
 

Hvis der inden for et skoleår skal foretages opdelinger af eleverne på holdet i f.eks. øvelseshold som ”1ab 

id1” og ”1a id2”, kan der oprettes yderligere holdelementer til dette. Et mindre udvalg af elever kan så 
tilknyttes de forskellige øvelseshold (holdelementer).  
 
Alle oplysninger om elevtilknytninger, løntimer, undervisning, forløb, karakterer osv., der oprettes på 
holdelementerne igennem holdets aktive år, vil således kunne ses samlet under holdets stamdata. 
 
Fremgangsmåden ved oprettelse og redigering af hold, holdbetegnelser og holdelementer bliver forklaret i 
de efterfølgende afsnit. 
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3.2. Opret hold 
Fordelen ved at oprette hold direkte i Lectio er, at holdet kan oprettes med alle nødvendige oplysninger til 
brug for indberetning til XPRS samt administration af timeregnskab for både hold og lærer fra første færd. 
Hvis holdoplysningerne i stedet importeres i Lectio, vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt på et 
senere tidspunkt at tilføje de manglende oplysninger, som det ikke er muligt at importere, på holdet.  
Ved oprettelse af hold benyttes følgende fremgangsmåde: 
 

 Klik på Hold i Stamdata 

 
 

 Klik på Opret hold 

 
Et hold skal have et unikt navn, derfor er dette skærmbillede en hjælp til automatisk generering af dette. 
Navnet vil komme til at bestå af startåret, det valgte fag samt en kode i form af et til flere bogstaver 
og/eller tal. Det automatisk genererede holdnavn vil dog kunne ændres til noget andet senere, hvis man 
ikke vil benytte sig af denne konvention. 
 

 Vælg det år hvor holdet starter i feltet Startår 

 Fjern fluebenet ud fra Karakterer, hvis der ikke skal tilknyttes karaktertyper til holdet.  

 Vælg XPRS fag. Ved udfyldelse af XPRS fag søges der på bogstavkombinationer, uddannelsestype 
og XPRS kode eller dele af disse.  
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 Indtast koden for holdet, f.eks. et bogstav i feltet Betegnelse. Det kan eksempelvis være den 
samme kode som for den stamklasse, holdet eventuelt tilknyttes 

 Vælg Afsluttende termin. Der vil automatisk blive oprettet holdelementer for skoleår op til 
afsluttende termin 

 Vælg Prøvefagskategori (Obligatorisk fag, Studieretningsfag, Valgfag) 

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

 
 

Holdets/fagets Niveau udledes automatisk på baggrund af den valgte XPRS kode. 
 

 Indtast Holdnorm (moduler) for de oprettede elementer i boksen Holdelementer 

 Indtast Elevtid (timer/år/elev) i boksen Holdbetegnelser 
 

Hvis der allerede ved holdets oprettelse indtastes holdnorm og elevtid på holdet, vil der fra start af 
beregnes den korrekte timenorm for holdet, når eleverne er tilknyttet, hvilket vil fremgå på fanebladet 

Timeregnskab. Se mere i punkt 8, Timeregnskab 
 

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

3.2.1. Øvrige hold 

For XPRS-fag, der ikke er tilknyttet en faggruppe, vil der ud for fag stå Øvrige hold.  
Eksempler på hold, der ikke hører under konkrete faggrupper kunne være administrationsmøder, 

showband eller folkeskolehold. HF eksamensprojekt, SRP m.fl. ryger også under Øvrige hold, se Lectio 
Eksamensmodulvejledning.  
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Da det er påkrævet at vælge en XPRS-fagkode, kan ”Andet 100001 benyttes”, hvis der ikke findes en 
passende fagkode.  

3.2.2. Kopier hold fra eksisterende 

Det er muligt at kopiere et allerede eksisterende hold ved oprettelse af nye hold. 

 Klik på Opret hold 

 Gå til fanebladet Kopier hold 
 

 
 Udfyld hvilket hold der skal kopieres fra i feltet Kopier fraUdfyld Betegnelse 

 Klik på Kopier eller Annuller for at fortryde kopiering 
 

 
 

Noter skrevet under Notater på det hold der kopieres fra, medtages også i kopieringen. 
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3.3. Rediger hold 
 

 Klik på Hold i Stamdata 

 Find det hold der ønskes redigeret ved først at vælge faget 

 
 

Oversigten viser alle hold, der er aktive i det aktuelle skoleår. For at se inaktive hold fjernes fluebenet i Vis 

kun aktuelle. Herefter vises alle hold, der er oprettet for det pågældende fag på skolen. 
 

 Vælg det hold, der skal redigeres 
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3.3.1. Stamdata 

 
 

 I øen Hold redigeres holdets basisdata som navn og fag 

 Holdets navn kan redigeres i feltet Navn 

 Holdets fag ændres i kombinationsboksen Fag 

 Vælg XPRS kode. For en oversigt over XPRS-koder, se evt. uddannelsesmodellen under 

Hovedmenu > Eksamen > Generel eksamensinformation - XPRS 

uddannelsesmodel. Her findes de gældende XPRS koder fordelt på uddannelsestyper. 

 Vælg Niveau 

 Oplysninger under Hold benyttes ved indberetning af holdet til XPRS. Såfremt data ikke er 
oprettet, vil holdet ikke kunne indberettes til XPRS 

 Hvis der er uoverensstemmelser mellem de indtastede oplysninger, vil der komme en 

fejlmeddelelse ved klik på Gem, som f.eks. denne: 
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 I boksen Holdbetegnelser redigeres holdets betegnelser og skoleår, hvori det skal være aktivt 

 Man kan tilføje ekstra skoleår ved at klikke på det grønne plus. 

 I feltet Betegnelse angives en betegnelse for holdet i skoleåret 

 I feltet Elevtid indtastes elevtiden for holdet 

 I blokid-boksene kan man give holdet et blokid for henholdsvis forår og efterår. Se kapitel 4 i Time-
fagmodulvejledningen for mere information om Blokids funktion.  
 

 
 

I boksen Holdelementer oprettes holdets holdelementer. Normalt vil man som minimum oprette et 
holdelement for hvert aktivt skoleår samt navngive det med samme navn som holdets betegnelse i de 
respektive skoleår. 
 

 
 
Ved klik på  under de eksisterende holdelementer kan der tilføjes et nyt holdelement. 
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For hvert holdelement kan der angives: 

 Et navn i feltet Elementnavn 

 Om elementet er specifikt for Lectio i feltet Lectio element 

 En holdnorm i feltet Holdnorm (moduler) 

 Om der skal registreres fravær på elementet i feltet Fravær 

 En elementkode i feltet Elementkode 

 Et Eksternt ID. Dette er for skoler, der synkroniserer med det eksterne system EASY eller 
associerer elever fra UU-Brobygning.Net 

 Et skoleår, hvori elementet er aktivt i feltet Skoleår 

 En periode, hvor holdet er aktivt i feltet Periode 
 

Desuden ses det aktive elevtal for elementet i kolonnen Elevtal. 

Ved klik på  ud for et holdelement markeres elementet med rød baggrund, hvilket betyder, at det bliver 

slettet når der klikkes på Gem/Anvend. Et holdelement kan dog først slettes når der ikke længere er 
tilknyttet oplysninger om lærere, elever, lektioner, dokumenter og lignende. 
 

 
 

 Klik på Gem for at gemme ændringer eller Annuller for at fortryde ændringer 
 
 
 
Når holdelementerne er oprettet kan der tilføjes elever og lærere til dem samt angives hvilke 

karaktertyper, der skal benyttes for hvert holdelement under fanebladene Lærere og Karaktertyper. 

3.3.2. Elever 

 Vælg fanebladet Elever 
 
Fanebladet viser elevernes tilknytninger til holdets holdelementer.  
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Nederst er der mulighed for at tilføje ekstra elever.  

 Indtast søgekriterier i søgefeltet for at tilføje elever til holdet. Der kan søges på elever, klasser og 
holdelementer. Bemærk, at elever kan tilføjes til holdelementet enkeltvis eller med flere på en gang 

f.eks. ved at vælge stamklassen og dernæst klikke på knappen Tilføj 
 

 
 

 Skal en elev fjernes fra holdelementet fjernes markering i feltet ud for eleven 

 Klik på Gem eller Anvend for at gennemføre ændringer 

3.3.3. Lærere 

 Vælg fanebladet Lærere 

 
Fanebladet viser læreres tilknytninger til holdets holdelementer. 
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 Lærere kan tilføjes enkeltvis vha. søgefelt og klik på knappen Tilføj 

 Skal en lærer fjernes fra holdelementet fjernes fluebenet i feltet ud for læreren og derefter klikkes 

 Klik på Gem eller Anvend for at gennemføre ændringer 

3.3.4. Karaktertyper 

 Vælg fanebladet Karaktertyper 
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Hvor det er muligt ud fra oplysninger om uddannelsestype og XPRS kode, sætter Lectio automatisk 
karaktertyper på holdet. 
 

 I drop down menuen under Karakterfristsæt er det muligt at vælge, hvilket fristsæt 
holdelementet skal være tilknyttet.  

 Vælg den karakterskala der skal anvendes på hvert enkelt holdelement i feltet Karakterskala. 

 Karaktertyper angives i afkrydsningsfelterne for hvert holdelement 

 Karaktervægten vil automatisk vælges korrekt efter uddannelsesmodellen for holdelementerne på 
holdet, hvis holdet har et XPRS-fag på Stamdatafanebladet 

 Klik på Gem eller Anvend for at gennemføre ændringer 

3.3.5. Timeregnskab 

Under Timeregnskab oprettes og redigeres oplysninger om løntimer for det enkelte holdelement på holdet. 

Det er muligt at oprette typer timeregnskab: Et Avanceret timeregnskab, som indeholde alle faktorerne 

der er indtastet i skoleopsætningen, eller et Uden faktorer.   
 
Ved oprettelse af et avanceret timeregnskab, kræves det, for at Lectio kan beregne værdierne for 

løntimerne, at der er indtastet Holdnorm (antal moduler) og Elevtid samt at Skoleopsætningen er 
udfyldt korrekt.  
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Holdnorm og elevtid indtastes på holdets Stamdata-faneblad. Holdnorm kan også indtastes under 

Masseredigér holdelementer, som findes under Stamdata > Timefagfordeling > 

Timefagfordelingsoversigt > Rediger elementer. På den måde kan der redigeres for en hel 
faggruppe ad gangen. Se også punkt 8 Timeregnskab 
 
Ved klik på ud fra de to dropdown menuer tilføjes et ekstra timeregnskab 

 Vælg, hvilken type timeregnskab  

 Vælg holdelement 

 Klik på  
 
Hvis der er valgt at oprette en lønpost uden faktorer, vil der ikke indgå nogen faktorer i lønposten, og 

løntimer udregnes ikke automatisk. Det er kun muligt at indtaste løntimerne enten i Adm. Belastning 

eller i Timer (budgetteret).  
 

I feltet Adm. Belastning kan løntimerne (admin-belastningsgrad) indtastes. Admin-belastningsgraden er 
ikke synlig for almindelige lærere, og den kan vælges at bruges eller ej. Der kan skrives alt i adm. belastning, 
Timer, procent, bogstaver osv..  
Det er fortsat muligt at bruge Timer (bugetteret), hvor løntimerne skal indtastes manuelt. Bemærk at Timer 
(budgetteret) er synlige for almindelige lærere i deres årsopgørelse.  
 

 Afslut med klik på Gem eller Anvend 
 

3.3.6. Eksamen 

På fanebladet Eksamen ses de registrerede XPRS oplysninger om holdet, herunder eksamener samt 
tilmeldte elever. Det er endvidere muligt at fravælge holdet fra indberetning til XPRS ved at sætte flueben 

ud for "Indberet ikke hold". Herved registreres holdet ikke som prøvehold og medtages ikke i 
indberetningerne til XPRS. 
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 Tilføj eksaminationslærer ved at indtaste søgenavn i søgefeltet 

 Klik på Gem 
 
For at udskifte eksaminationslæreren gøres følgende:  

 Indtast nyt søgekriterium og klik på den ønskede lærer 

 Klik Anvend 

 

Det er på eksamensfanebladet på holdets side muligt at tildele hver enkelt elev et særligt behov, hvis en 
elev har brug for et særligt behov til eksamen.  

 

3.3.7. Aktivitetsindberetning 

Fanebladet Aktivitetsindberetning er kun relevant for elevtyper, der udløser tilskud via deres hold.  
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Læs mere om opsætning af aktivitetsindberenting for VUC-elever i Lectios VUC-vejledning 
Læs mere om opsætning af aktivitetsindberetning for EUD-elever i  
Læs mere om opsætning af aktivitetsindberetning for enkeltfags- og brobygningselever i Lectios 
indberetningsvejledning 

3.3.8. Log 

I loggen er det muligt at se, hvilke ændringer der er lavet på holdet og af hvem: 
 

https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_VUC_vejledning.pdf
https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_indberetningsvejledning.pdf
https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_indberetningsvejledning.pdf
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3.4. Slet hold 
 Klik på Slet hold for at slette holdet 

 
 

NB! For at slette et hold skal alle holdelementer på holdet være slettet først. Dette betyder også, at hvis et 
holdelement har været i brug til undervisning, kan der opstå problemer med at slette det. Slet funktionen 
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er primært tænkt som en mulighed for at fjerne hold, der er fejloprettede fra starten af og ikke som en 
rediger-funktion, da der hurtigt kan komme mange ting i vejen. 
 

 
 

3.5. Se inaktive hold 
 

Som standard vises kun hold, der er aktive i valgte og fremtidige skoleår. For at se inaktive hold i oversigten 

skal flueben i Vis kun aktuelle fjernes.  
 

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

3.6. Udskriftstyper 
Fra oversigten over fag er det muligt at generere en række forskellige eksporter af holddata enten til Excel 
eller til udskrift: 
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Hold - viser oplysninger om holddata for alle hold herunder fag, niveau, termin, fagtype, XPRS fag, 
eksamenslærer, indberetningsstatus og regelgrundlag. 
 

Holdelementer - viser aktive elementer på holdene med oplysning om fag, årsbetegnelse, LectioElement, 
modulnorm, fravær, elementkode, karakterskala, vægt og elevtal for de fire perioder. 
 

Holdløntimer - viser de oprettede timeregnskabsoplysninger for holdet med oplysning om modultimer, 
undervisningstimer, aldersreduktion, forberedelsesfaktor, rettefaktor m.m. 
 

Underfag - viser elevernes valg af fag og underfag til studieretningsprojekt og eksamensprojekt samt 
eksaminationslærer. 
 

Masseudskrift af hold – udskriften viser holdets favoritlærer, holdlærer og elever.  
 

 Klik på linket Masseudskrift af hold 

 Vælg det hold der ønskes en udskrift for og før det over i boksen Valgte 

 Klik på Udskriv 
 

 

3.7. Holdelementflytning 
Det er muligt at flytte et holdelement fra et hold til et andet, hvis det er blevet placeret forkert. Det kunne 
eksempelvis dreje sig om øvelseshold, der er blevet oprettet som selvstændige hold i stedet for som 
holdelementer til selve undervisningsholdet. 
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 Klik på Holdelementflytning under Avanceret i Stamdata 

 
 

 
 
Ved klik på et holdelement viser Lectio de oprettede hold inden for det fag holdelementet tilhører: 
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 Marker det hold, elementet skal flyttes over på 

 Klik på Flyt 
 

 
Herefter skal flytningen bekræftes ved at klikke på OK: 
 

 
 
NB! Elementer kan kun flyttes, hvis der er et overlap mellem eleverne på det valgte holdelement og elever 
på det hold, elementet skal flyttes til. 
XPRS oplysninger for de hold, der sker flytning imellem skal stemme overens for at en flytning kan 
foretages. Hvis der kun er et holdelement på det hold, hvor elementet flyttes fra, nedlægges holdet. 
 
Det anbefales altid at kontakte Lectio support før flytning af holdelementer. 
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4. Masseredigering af elever  
4.1. Elevskift ved overgang til studieretningsforløb 
Hvis elever, der har skiftet studieretning ved overgangen til studieretningsforløb, også skal skifte 
stamklasse, er det muligt at lave en foreløbig fordeling af eleverne i stamklasser, der ikke slår igennem 
andre steder end under stamdata. Eleverne bliver ikke påvirket af ændringen før der sker et endeligt 
stamklasseskift. Den foreløbige fordeling gør det muligt hurtigt at redigere elevernes holdtilknytninger for 
den nye studieretning. 

4.1.1. Midlertidig stamklasse 

Det er muligt at tilknytte elever til en stamklasse midlertidigt. Dette gøres fra punktet 

Studieretningsønsker under Stamdata.  

 
Når eleverne har valgt studieretning og er blevet placeret på studieretningerne, kan man lave en midlertidig 
registrering af den stamklasse, de skal overføres til i 2. semester. Dette betyder, at eleverne i en periode er 
tilknyttet 2 stamklasser: Den oprindelige, som fortsat er den primære, og en midlertidig, som eleven skal 
flyttes over i ved overgangen til 2. semester. 
Ser mere i Time-fagmodulvejledning. 
 

4.2. Masseskift elevforløb og stamklasse 
Det er muligt at masseskifte elevforløb og stamklasse ved hjælp af denne funktion. Ved skift af elevforløb er 
det kun muligt at skifte til et andet elevforløb med den samme uddannelsesgruppe tilknyttet. Det kan 

eksempelvis være IB-elever, der skifter fra PRE-IB til IB. Man finder funktionen under Stamdata i øen 

Andre funktioner.  

file:///C:/Users/dhk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Lectio_Time-fagmodul_vejledning.pdf
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 Først fremsøges eleverne, der går på det elevforløb som man ønsker skal skifte 

 Angiv Opgørelsesdatoen 

Opgørelsesdatoen er den dato, der vil blive taget udgangspunkt i på selve elevforløbet. Det vil sige, at 
man eksempelvis kan gå ud fra dags dato, så der ikke bliver skiftet uddannelse på nogen elever, der 
tidligere har været aktive på elevforløbet. 

 Klik på Find elever 

 
 Indtast det ønskede Elevforløb, den ønskede Stamklasse samt Datoen hvorpå skiftet skal ske 

 Klik på Tilføj 
 

 
 Sæt flueben ud fra de elever, som du ønsker at skifte elevforløbet eller stamklassen på 
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 Klik Gem 

 
Nu vil eleverne være placeret på det nye elevforløb eller i den nye stamklasse.
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5. Lærere 
5.1. Opret lærer 

 Klik på Lærere i Stamdata 
 

 
 

 Klik på Opret Lærer 

 
 Udfyld felterne Fornavn, Efternavn og Initialer 

 Klik på Opret 

 
Læreren er nu oprettet: 
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Der kan nu tilføjes yderligere informationer om læreren på fanebladet med lærerens Stamdata samt 

fanebladene Timeregnskab, Kompetencer, Friholdelse m.v. 
Oplysning om ansættelsesdato sættes automatisk til oprettelsesdatoen. Læreren vil være synlig fra 
ansættelsesdatoen i oversigter, skema og lignende. 
 

 Klik på Gem 
 

5.2. Rediger lærer 
 Klik på den pågældende lærer i listen, som skal redigeres 
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Lærer stamoplysninger: Stamoplysninger om læreren udfyldes i denne boks. Feltet 
Studiebogsadministrator benyttes af institutioner med HF-elever til at angive om læreren er tutor og 
dermed skal have adgang til at oprette studiebøger. 
 

Løn og ansættelse: Lærerens løn og ansættelsesoplysninger udfyldes i denne boks. Ansættelsesgrad 
anvendes ved censorindberetning til XPRS, hvor værdien afrundes til 0, 25, 50, 75 eller 100 %. 
 

Aktive skoleår: Her markeres, hvilke Skoleår læreren er aktiv, og der udfyldes oplysninger om lærerens 
timetal for skoleåret. 
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Administrativ notefelt: Administrationen kan indtaste supplerende oplysninger om læreren i 
notefelterne. Disse kommer med ud i eksportfunktionerne, som findes på siden Stamdata > Lærere. 
 

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

Knappen Lærerens side under stamoplysninger linker til lærerens egen side i Lectio. 

5.2.1. Timeregnskab 

På fanebladet Timeregnskab kan man se og redigere i lærerens undervisningstimer og personlige tillæg. 

 
 

Undervisning: I denne boks vises lærerens lønposter på de hold, læreren er tilknyttet i det (i 
årsvælgeren) valgte skoleår samt efterfølgende skoleår. 
 

Adm. Belastning: Her vises admin-belastningsgraden, hvis denne er brugt på lønposten. 
  

Budgetteret: Her vises lærerens forventede antal timer på holdene 
 

Realiseret: Her vises de planlagte skemabrikker på holdene (medmindre realiseringstypen står som 
Realiseret = Budgetteret) 
 

Type: Angiver, hvordan linjen er oprettet. Avanceret betyder, at lønposten er oprettet med faktorer, og 
løntimetallet derfor er udregnet på baggrund af undervisningstimer, rettegodtgørelse og diverse 
tillægsfaktorer. Uden faktorer betyder, at lønposten er oprettet uden faktorer, og derfor er løntimetallet 
ikke automatisk udregnet. Derimod kan der være skrevet manuelt i enten Adm. Belasting eller Budgetteret 

Konto (undervisning) og Konto (rette): Her kan der tilknyttes en konto for undervisningen/rette, 
som kan bruges til at lave statistik. For at kunne vælge en konto skal den været oprettet i 

Skoleopsætningen under Generel skoleopsætning  Regnskab  Kontodimensioner. 
 

Lønposter kan oprettes eller fjernes ved at klikke på hhv.  eller  ud for den pågældende linje 
 

Det kan sættes op, hvordan de realiserede timer, som standard skal udregnes inde i den generelle 
skoleopsætning. Se punkt 0. 
 

Øen Personlige tillæg vises de oprettede lærertillæg for den valgte lærer i det valgte skoleår samt 
efterfølgende skoleår: 
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Vis Periodisering: Ud for hvert tillæg kan der klikkes på Periodisering, hvorved  der vises en række 
perioder, som tillægget er delt ud på for skoleåret. Der kan ikke redigeres i perioden, hvis realiseret er 0. 
Periodisering kan der ændres i datoer samt det budgetterede tal, og linjer kan fjernes eller oprettes. Når en 
linje fjernes eller tilføjes, vil de budgetterede timer ændres således, at timetallet svarende til en af 
perioderne hhv. trækkes fra eller lægges til det budgetterede timetal. 
På denne måde kan der laves en periodisering af lærertillæg, som vil slå igennem på lærerens årsopgørelse. 
 

 

 
 

Konto: Viser, hvis en konto er tilknyttet tilægget. Dette kan bruges til at lave statistik. For at kunne sætte 

en konto på tillægget, skal kontodimensionen været oprettet i Skoleopsætningen under Generel 

skoleopsætning  Regnskab  Kontodimensioner. Se mere om dette i punkt 11.1.1.4 
Kontodimensioner.  
 

Kommentar: Her ses, hvis en kommentar er tilknyttet til tillægget. I dette felt kan der skrives 500 tegn. 
 

Intern Kode: Viser den kode, som skolen har valgt til tillægget. 
 

For at oprette et personligt tillæg: 

 Vælg et skoleår 

 Vælg en realiseringstype 

 Klik på - ikonet 
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Realiseret = Budgetteret: Har bogstavet l (lille L), når der er realiseringstype i rapportudtræk. Det 
realiserede timetal er lig det budgetterede timetal uanset, hvor mange timer der reelt set er brugt. 
 

Realiseret = 0: Har bogstavet n, når der er realiseringstype i rapportudtræk. Det realiserede timetal vil 
som udgangspunkt stå i nul.  
 

Manuel realisering: Har bogstavet m, når der er realiseringstype i rapportudtræk. Her kan der frit 
redigeres manuelt i det realiserede timetal – uafhængigt af det budgetterede timetal. 

5.2.2. Kompetencer 

 Vælg fanebladet Kompetencer 
Her ses oplysninger om lærerens undervisnings- og censorkompetencer: 
 

 
 

I boksen XPRS-kompetencer kan der redigeres i oplysninger om lærerens undervisnings- og 
censorkompetencer: 
 
 

 
 

 
For at oprette en kompetence: 

 Klik på - ikonet i XPRS-kompetencer 

 Har læreren både undervisningskompetence og censorkompetence i faget, sættes der flueben i 
begge tjekbokse 

 Kan censor varetage sit fag på et andet sprog end dansk, anføres det alternative sprog i kolonnen 

Alt. censur sprog 

 I Ønsker skr. Censur angives, hvor meget skriftlig censor læreren skal have for kompetencen  

 I dropdown-menuen under Formel angives det, i hvor høj grad læreren har 

undervisningskompetence i faget. Faglig angiver, at læreren har de faglige kompetencer, men 

ikke har været i pædagogikum. Pædagogisk angiver, at læreren har pædagogikum, men ikke er 
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uddannet i faget. Har læreren begge kompetencer, har læreren både de faglige og pædagogiske 

kompetencer til at Undervisning 

 Klik på  -ikonet for at fjerne en kompentence 

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

I boksen XPRS-prøveterminscensurkompetencer kan der tilknyttes en specifik termin til lærerens 
kompetence(r): 
 

 
 

I boksen XPRS-censorindberetning kan der angives, hvis lærere kun skal udsendes på korte rejser som 

censor. Det gøres ved at sætte flueben ud for Kun korte rejser: 
  

 

5.2.3. Friholdelse 

 Vælg fanebladet Friholdelse 
 

 
 Tilføj en ny periode hvor læreren skal friholdes fra eksamener ved klik på - ikonet  
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 Angiv en startdato i kolonnen Startdato. Angiv en slutdato i kolonnen Slutdato. Datoer kan 
angives ved at skrive tallene uden bindestreger eller lignende. Disse sættes selv ind af Lectio. 

 Angiv en årsag til friholdelsen i kolonnen Årsag 

 Klik på -ikonet for at fjerne friholdelsen 

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

5.2.4. Faggrupper 

Under Faggrupper vælges, hvilke fag læreren kan tilknyttes ved timefagfordeling, samt hvilken vægt de 
forskellige fag skal have ved fagfordelingen for læreren, og om de skal være påkrævede i 
timefagfordelingen. 

 
 

 Vægtning indtastes med værdierne 0-5 
 

Faggrupper definerer samtidig, hvilke indbyggede grupper læreren bliver medlem af. 

5.2.5. Aktivitetsindberetning 

Fanebladet Aktivitetsindberetning benyttes til at notere tilskudsmærker for læreren til registrering af 
tilskud for pædagogikumstuderende i aktivitetsindberetningen til UVM. 
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5.2.6. Log 

I loggen ses en oversigt over de ændringer der er foretaget i lærerens stamdata: 
 

 

5.2.7. Lærerafgang 

For at deaktivere en lærer i løbet af skoleåret gøres følgende: 

 Indtastes en fratrædelsesdato under Løn og ansættelse på lærerens Stamdata-faneblad 

 
 

 Afslut med Gem eller Anvend 
 

Læreren vil herefter være fjernet fra alle oversigter på nær i Stamdata.
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6. Elever 
6.1. Opret elev 
 

 Stamdata  Elever  

 
 

 Klik på Opret elev 

 
 
Ved oprettelse af en helt ny elev, ses bort fra feltet Evt. eksisterende elev. 

 Udfyld felterne Stamklasse, Elevforløb, CPR-nr, Fornavn og Efternavn 

 Klik på Opret for at oprette eleven eller Annuller for at fortryde oprettelsen 
 

Ved oprettelse af en elev, som eksisterer på skolen inaktiv, søges eleven frem i Evt. eksisterende elev, 

hvorfra alle stamoplysninger udfyldes. Der skal stadig påsættes en Stamklasse, et Elevforløb.  
 

NB! Elever, der påbegynder ny uddannelse skal oprettes som en ny elev, da man ikke kan ændre i 
uddannelsen på en elev, der først er oprettet.   
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Eleven får automatisk tildelt Elev ID ved oprettelsen. Pnr tildeles ikke automatisk, men tildeles under 

Stamdata  Tildel/opdater elev-ID og –PNr.   
 

Der kan nu tilføjes yderligere informationer om eleven på fanebladet med elevens Stamdata samt 

Holdtilknytninger. 
 

Se mere om hvordan informationer om en elev redigeres i det kommende afsnit, punkt 5.2, Rediger elev. 
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6.2. Rediger elev 

 
 

 I boksen Stamoplysninger udfyldes informationer om eleven 

Øverst er der en genvej til elevens side (Elevens side), hvor man eksempelvis kan se elevens personlige 

skema og fravær m.m. Funktionen Udskriv danner en udskrift af stamdataoplysninger og protokollinjer på 
eleven. 
 

I boksen Uddannelsesinformation er følgende informationer om eleven, hvoraf nogle af disse ved 
oprettelse af en elev skal udfyldes: 
 

 Vælg Elevforløb og dermed uddannelsestype/uddannelsesforløb 

 Vælg elevens studieretning i kombinationsboksen Studieretning 

 Vælg elevens stamklasse i kombinationsboksen Stamklasse 

 Feltet Indmeldelsesdato står automatisk med en dato, som følger elevforløbet for eleven. 
Derudover anvendes indmeldelsesdatoen, hvis en elev starter på skolen senere end skoleårets 
start. I feltet vælges en dato, hvilket f.eks. betyder at elevens fravær tælles fra indmeldelsesdatoen 
og ikke fra skoleårets start 

 I feltet Udmeldelsesdato vælges en dato for udmeldelse af en elev, hvilket bl.a. betyder, at der 
efter denne dato ikke længere skal registreres fravær på eleven 

 I feltet Afgangsnote kan notater omkring elevens udmeldelse indføjes. Oplysningen kommer 
med i eksporten og kan bruges ved orientering af UU-centre 
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 Elevens brugernavn kan ændres i feltet Brugernavn. Hvis det ændres, skal eleven have en ny 
adgangskode  

 Klik på Gem/Anvend for at gemme ændringer eller knappen Annuller for at fortryde ændringer 

6.2.1. CPR og Postnummer for udenlandske elever 

Fiktive CPR-numre generes under Stamdata  Generér fiktivt CPR-nummer 
CPR-numrene genereres ud fra Køn og Fødselsdato. Når disse er indtastet klikkes der på Generér. Man 
derefter få et cpr-nummer, der kan indtastes under elevens stamdata. 

 
Postnummer til udenlandske adresser angives til 9999. 

6.2.2. Elevsager 

På fanebladet Elevsager kan der uploades filer, som er tilknyttet eleven: 

 Klik på - ikonet 
 

Boksen Vælg Fil kommer frem. Der vælges enten en fil fra computeren eller fra en mappe i dokumenter i 
Lectio: 
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 Klik OK når filen er valgt 

 Vælg et Emne 

 Skriv evt. en Note 
 

 

6.2.3. Ansøger 

På fanebladet Ansøger kan indtastes oplysninger om elevens grundskole samt optagelsesgrundlag.  
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6.2.4. Værge 

På fanebladet Værge indtastes oplysninger om elevens værger. Oplysningerne trækkes med ud i 

eleveksporterne, som findes på siden Stamdata > Elev: 

 

 Klik på for at oprette værgelinjer til indtastning 

 Klik på Gem/Anvend for at gemme oplysningerne 

 
 

NB! Hvis Lectio Ansøger er benyttet til indtastning af ansøgere (Skoler i Region Hovedstaden), vil 
oplysningerne automatisk blive overført til elevens stamdata ved konvertering fra ansøger til elevstamdata i 
Lectio. Se også Lectio Ansøger Vejledning. 

6.2.5. Holdtilknytninger 

 Vælg fanebladet Holdtilknytninger 
 

Fanebladet viser elevernes tilknytninger til holdelementer.  
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 Eleven kan tilknyttes et holdelement ved at finde frem til det via søgefeltet og dernæst klikke på 

knappen Tilføj 

 Hvis eleven starter på et hold midt i et skoleår skal feltet Startdato anvendes, herved undgår 
man, at der tælles fravær på eleven i den periode, hvor eleven ikke gik på holdet, og at tidligere 
opgaver på holdet ikke tælles med 

 Hvis eleven afslutter et hold midt i et skoleår, skal feltet Slutdato anvendes 

 Indtastningsmuligheden i start- og slutdato fremkommer ved klik på * i kolonnen Datoer 
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 Hvis alle elevens holdtilknytninger skal afsluttes, benyttes feltet og knappen Afslut 

holdtilknytninger. Dermed sættes slutdato på alle elevens hold 

 Klik på Gem/Anvend for at gennemføre ændringer eller Annuller for at fortryde 

6.2.6. Historik 

 
 Vælg fanebladet Historik 

 

 
 

 
 

På fanebladet Historik i øen Visualisering af elevforløbshistorik kan man se en grafisk afbildning af elevens 
historik på tværs, af elevens uddannelser. Hvis eleven har gået på flere forskellige uddannelser (fx 
brobygning) vil hver uddannelse få sin egen linje.  
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Den øverste tidslinje er tilpasset historikkens visning. Hvis zoom er sat til 1 år dækker tidslinjen 1 år. 
Tilsvarende med indstillingerne 4 år og vis alt.  
 
Den nederste tidslinje dækker over hele den periode, hvor eleven har været tilknyttet uddannelse(r). Den 
grønne streg på denne tidslinje angiver elevens aktive periode ud af den samlede periode.  For eksempel 
her hvor eleven først har været i brobygning og senere er startet på et andet elevforløb, vil elevens aktive 
periode fremgå af den grønne tidslinje.  

 
 
Den gennemsigtige grå markering angiver hvilket udsnit af den samlede tidslinje, der vises overfor. 
For eksempel her hvor elevens historik bliver vist fra 2021 til 2023.  

 
 
Den blå lodrette streg markerer dags dato.  

Øverste tidslinje 

Nederste tidslinje 
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Det er muligt at trække tidslinjen frem og tilbage i billedet ved at klikke et sted på tidslinjen eller 
forløbsboksene og trække til høje eller venstre.  
 
 
For STX elever: 
Den blå boks angiver perioden for elevens tilknytning til et elevforløb. Den grå streg, lige under boksen, 
angiver elevforløbets periode for fultidselever. 
 

 
 
For EUD elever 
Den blå boks angiver perioden for elvens tilknytning til elevforløbet. Den grå steg lige nedenunder angiver 
elevforløbets periode for fuldtidselever på GF1 og GF2, og uddannelsesaftalens længde/periode på 
hovedforløbet.   
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For VUC elever 
Den blå boks viser elevens tilknytning til elevforløbet.  
For VUC-elever (og andre elever med lange elevforløb) vises den grå streg ikke. 
 
Tool-tippet 
Når man holder musen hen over et forløb, ser man en boks. Dette er Tool-tippet. Her kan man se navnet på 
uddannelsen, betegnelsen for elevforløbet, perioden eleven er tilknyttet elevforløbet, afgangsårsager (både 
Lectio og UVM) og uddannelsesgruppe. 

 
 

 

 
 
 
 
   
 

 
 
Tool-tippet er en måde for brugere at få et nemt overblik over en elevs historikdata.  
 
Afgangsårsager 
 
I Tool-tippet, vises der nu to typer af afgangsårsager. Lectio afgangsårsager og UVM afgangsårsager.  
 

 
 
Lectio afgangsårsager er en hjælp til brugeren, der giver et hurtigt overblik over hvor langt eleven er nået i 
sit uddannelsesforløb. Lectio autoberegner disse afgangsårsager for elever, og de vises i tool-tippet ud for 
konklusion.  
 
Der findes 5 typer af afgangsårsager: 
 
Ej påbegyndt – Eleven får denne afgangsårsag hvis eleven kun var aktiv på elevforløbet i under 10 dage. 
 
Ikke relevant endnu – Eleven får denne afgangsårsag hvis eleven stadig er i gang med uddannelsen.  
 
Afbrudt – Eleven får denne afgangsårsag hvis eleven ikke har gået hele forløbet igennem.  
 
Bestået – Eleven får denne afgangsårsag hvis eleven har afsluttet forløbet og fået bevis. 
 
Ej bestået – Eleven får denne afgangsårsag hvis eleven har afsluttet forløbet, men ikke bestået. 
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UVM afgangsårsager 
UVM afgangsårsager er den liste af afgangsårsager, som kan vælges på elevens stamdata 
 

 
 
Med UVM afgangsårsager er det muligt at vælge mere konkrete afgangsårsager. Hvis man angiver en UVM 
afgangsårsag for en elev, vil den altid fremgå på historikfanen i Tool-tippet under afgangsårsag.  
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En UVM angivet afgangsårsag vil altid træde i stedet for en Lectio autoberegnet afgangsårsag i diverse 
indberetninger.  
I øen Historik ses en oversigt over elevens tilknytninger til stamklasser og elevforløb. For EUD-elever ses 
der derudover også historik for XPRS-elevtype.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den første linje i Øen Historik vil være tom ud for dato. Dette er elevens Initielle data, altså de data eleven 

er indmeldt med. Historikkens næste linje vil indeholde en dato, som er elevens startdato. Startdato 
angiver startdatoen for elevens tilknytninger. En ny linje I historikken betyder er det er sket 
ændringer I elevens elevforløb, stamklasse og/eller XPRS-elevtype.   
 

 

Historikrækker kan fjernes ved at trykke på det røde kryds i højre hjørne, så rækken forsvinder, og derefter 
klikke på Gem/Anvend. 

For at indsætte ny historik for eleven trykkes på Tilføj i bunden af historik øen 

 
Derefter vil en ny tom linje blive tilføjet til historikken 

Under startdato indsættes den rette startdato for den nye linje i elevens historik.  

Indsæt den nye stamklasse, det nye elevforløb og/eller den nye XPRS-elevtype i de pågældende felter. Hvis 
eleven for eksempel kun skal skifte stamklasse, vælges det samme elevforløb som før, men en anden 
stamklasse.  

Klik dernæst Gem/Anvend For at gemme elevens nye historik 
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Det er også muligt nemt at ændre i elevens tidligere historik, blot ved at ændre på eksempelvis en tidligere 
stamklasse og derefter trykke Gem/Anvend 

Knappen Tilføj inaktiv, tilføjer automatisk en ny linje til elevens historik, med elevforløbet inaktiv. 

Det er også muligt at indsætte UVM afgangsårsager på elevens historiklinjer. For eksempel hvis en elev har 
afbrudt en uddannelse og startet på en ny, kan man benytte afgangsårsagen 107-Uddannelsesskift på 
historikken. 

 

Dette er en måde hvorpå man nemt kan få et overblik over elevens historik og hvilke uddannelser eller har 
gået på og hvorvidt de er gennemført eller ej.  

    

I øen Optælling Kan man se en oversigt over elevens Elevtype-, Elevforløb-, XPRS-uddannelse-, SU- og 
Stamklassehistorik. For EUD ses elevens XPRS-elevtype også. 

 

 

I kolonnen Historiktype står der hvilken historiktype, der er tale om dvs. enten elevens elevtype, elevforløb, 
XPRS-uddannelse, SU, stamklasse eller XPRS-Elevtype 

I kolonnen Start står startdatoen for den pågældende historik 

I kolonnen Slut står slutdatoen for den pågældende historik 

I kolonne Varighed i dage står antallet af dage for den enkelte historik 

I kolonnen Beskrivelse står navnet på historiktypen, fx navnet på elevens stamklasse eller XPRS-uddannelse 
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6.2.7. Eksamen 

 Vælg fanebladet Eksamen 
 

Fanebladet viser informationer om elevens eksamener:  

Protokol: Viser de oprettede protokollinjer for eksamenskarakterer og årskarakterer. 

Information om eksamener: Viser en oversigt over tidligere afholdte prøver for eleven, aktuelle 
prøver i igangværende termin samt de mulige fremtidige prøver. 
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6.2.8. Manuel oprettelse af protokollinjer 

Protokollinjer kan manuelt oprettes ved at gå ind under den enkelte elevs stamdata under fanebladet 

Eksamen.  
 

 Under listen af eksisterende protokollinjer klikkes på , for at indsætte en ny protokollinje 
 

 

 
 
Der fremkommer nu en protokollinje som skal udfyldes: 
 
 

Dato: Dette felt skal udfyldes, men der er ingen systemmæssig standard for anvendelsen heraf. Oftest vil 
man her indsætte datoen for karaktergivningen/eksamensafholdelsen. 
 

Hold/XPRS prøve: Øverst angives Lectio holdnavnet, hvis et sådan findes. Næst anføres XPRS fagkoden 
protokollinjen skal tælle for, og for fag med faste/variable underfag anføres XPRS fagkoden for det/disse. Til 
slut anføres prøvens form. 
 

Type/Termin/Prøvefagskategori: Her anføres protokollinjens type, termin og prøvefagskategori. 
Yderligere kan her hakkes af, hvis en protokollinje ikke skal stå som aktiv. Dette gælder eksempelvis 
protokollinjer for prøver taget under en tidligere uddannelse og som ikke kan meritoverføres. 
 

Uddannelse/Merit: Her anføres typen af uddannelse, f.eks. STX, HF, HHX, HTX.  
Hvis en elev har skiftet skole fra en STX skole til en anden STX skole (eller HF til HF), og dermed har nogle 
protokollinier med sig, som eleven skal have merit for, skal der indtastes institutionsnummer på 
eksamensskolen og termin, men merittypen skal i dette tilfælde være tom.  
 

 

Dato: Her angives oftest datoen for eksamen eller datoen for karaktergivning.  
 

Hold/Fag/Prøve: Øverst angives holdet, hvis sådan et eksisterer. Dernæst angives XPRS fagkoden som 
protokollinjen skal tælle for. For fag med faste/variable underfag anføres koden for den/disse. I det sidste 
felt anføres prøveform.  

 
Type/Termin/Prøvefagskategori: Her angives først e valueringsform, dernæst type, termin og 
prøvefagskategori. Til sidst kan det markeres om protokollinjen skal være aktiv. Protokollinjen gøres 
eksempelvis inaktiv for prøver taget under en anden uddannelse, som ikke kan meritoverføres. 
 

Uddannelse/Merittype/Institution: Her angives uddannelsestype, merittype og institution.  
Hvis en elev har skiftet skole fra eksempelvis en STX skole til en anden STX skole (eller HF til HF), og dermed 
har nogle protokollinjer med sig, som eleven skal have merit for, skal der indtastes institutionsnummer på 
eksamensskolen og termin, men merittypen skal i dette tilfælde være tom. 
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Hvis en elev har skiftet uddannelse fra f.eks. STX til HF, skal der indtastes institutionsnummer på 
eksamensskolen, termin og merittypen, dvs. eksamensskolens type. 

Bemærk, at merit fra udlandet har koden 996000. 

Ved oprettelse af Merit uden karakter skal der under Karakter i dropdown vælges Bestået-skala: 

 

 

Karakter: Angiv karakterskalaen, karakteren samt om denne skal stå som medtæller. En ekstra eksamen 
taget ud over det fastsatte antal (10) fx pga. selvstudie skal derfor hakkes fra som ikke medtæller.  
 

Karakterskalaer og karakterværdier: I Lectio arbejdes der med de 6 karakterskalaer 7-

trinsskalaen, 13-skalaen, Gennemført-skalaen, IB-skalaen, Bestået-skalaen samt Fritekst.  

Den førstnævnte, 7-trinsskalaen, har følgende karakterværdier: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12. Hvis en elev leverer 
en utilstrækkelig præstation og dermed ikke består gives enten -3 eller 00. En elev som består gives en af 
værdierne 02, 4, 7, 10 eller 12. I denne skala findes også de særlige værdier 93, 94, EJ, SY og 95. En 
oversættelse af deres betydning kan ses i skemaet nedenfor.  

 
13-skalaen indeholder værdierne 00, 03, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11 og 13. Værdierne 00, 03 og 5 gives til eleven, 
hvis vedkommende ikke består. 6,7,8,9,10,11 og 13 gives til eleven, hvis vedkommende består. Ligesom i 7-
trinskalaen hører de særlige værdier, vist i skemaet ovenfor, også med til denne skala.  
Gennemført-skalaen har værdierne GE og IG, som henholdsvis betyder Gennemført og Ikke gennemført.  
Bestået-skalaen har værdierne BE, IB, SY og EJ. De oversættes til Bestået, Ikke bestået, Syg og Ej mødt.  
IB-skalaen kører med karakterværdierne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Værdierne peger på niveauet af elevens 
præstation, hvor 1 er meget dårligt og 7 er meget flot.  
I Fritekst kan man, som titlen indikerer, skrive frit. Det svarer altså nogenlunde til et notefelt, hvor man kan 
kommentere en elevs præstation.   
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Bemærkning: I dette felt er der mulighed for at skrive en note til protokollinjen. Indholdet af dette felt vil 
ikke komme med ud på beviset, men er af ren administrativ karakter. Eleven kan derfor heller ikke se 
indholdet af dette felt. 
 

Oprettet: Her vises dato og tidspunkt for oprettelsen/seneste redigering af protokollinjen. 
 

Efter data for protokollinjen er indtastet, skal der klikkes Gem eller Anvend nederst på siden, for at den 

nye linje gemmes. En eksisterende linje kan efterfølgende redigeres ved at trykke på redigeringsikonet   
ud for protokollinjen. 

6.2.9. Stamklasseskift 

Fremgangsmåden ved stamklasseskift er følgende: 
Hvis en elev f.eks. skal flytte fra stamklassen 2016b til 2016a gøres følgende: 
 

 
 

 På fanebladet Stamdata søges den nye stamklasse frem i feltet Stamklasse 

 Der søges en ny studieretning i feltet Studieretning 

 På fanebladet Stamdata indtastes et nyt Elev ID til eleven i feltet Id 

 Klik på Gem/Anvend 
 
Når en elev flytter stamklasse, vil det typisk være nødvendigt for eleven at flytte hold. 
Skal alle eksisterende holdtilknytninger afsluttes, gøres følgende: 

 Vælg fanebladet Holdtilknytninger 

 Under Afslut holdtilknytninger vælges en afsluttende dato og herefter klikkes på Afslut 

holdtilknytninger 
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 Klik på Gem/Anvend, hvis oplysningerne passer eller klik på Annuller 

 

Herefter kan eleven tilknyttes sine nye hold, dette gøres lettest via Elev-holdelementtilknytning på 

klasseniveau. 

 

Hvis eleven skifter stamklasse midt i en uge, og alle holdtilknytninger er afsluttet, vil aktiviteter for elevens 
tidligere holdtilknytninger og stamklasse blive vist i elevens nye skema. Det skyldes at 
skemadataopgørelsen, med udgangspunkt i klasse-tilmeldinger, for en klasse skabes og opdateres 
automatisk hver mandag, og derfor vil aktiviteter for begge elevens klasser (tidligere og den nye) blive vist i 
elevens skema indtil den nærmeste mandag. 

6.2.10. Elev-holdelementtilknytning på klasseniveau 

Elever der er nyoprettede eller har skiftet stamklasse kan hurtigt blive tilknyttet alle relevante hold for alle 

skoleår fra funktionen Elev-holdelementtilknytning på klasseniveau. 
 

 Vælg Elev-holdelementtilknytning på klasseniveau i Stamdata 

 
 Vælg Stamklasse og Prøvefagskategori og klik på OK: 
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Herefter vises en oversigt over alle elever og obligatoriske hold tilknyttet stamklassen og eleven kan 
tilmeldes holdene for alle år samlet. 
 
 

 
 Klik på Gem 

 

NB! Eleven skal være tilknyttet et hold med forbindelse til stamklassen 2016a for at komme frem på 
oversigten. 

6.2.11. Bevis 

På fanebladet Bevis er det muligt at udskrive et foreløbigt eller endeligt eksamensbevis for eleven samt se 
data vedrørende tidligere udskrevne beviser. 
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6.2.12. Aktivitetsindberetning 

På fanebladet Aktivitetsindberetning kan oprettes tilskudsmærke for elever til brug for 
aktivitetsindberetningen: 

 Klik på - ikonet i Tilskudsregler  

 Vælg Tilskudsmærke 

 Indtast Start- og Slutdato 
 

 
 Klik Gem/Anvend 

6.2.13. UU 

UU-indberetninger kører automatisk og følger elevens elevforløb, samt bevisudstedelse.  
Hvis det sker, at elevforløbet er afsluttet før beviset er udsted, vil der blive sendt en UU-indberetning med 
afbrudt som status i stedet for gennemført. Derfor er det godt at tjekke op på, om elevforløbet har slutdato 
efter beviset er udsted. Hvis det er sket at eleven har fået afbrudt linje, skal en ny UU-indberetning/linie 
oprettes, med gennemført som status, og sendes ind.  

6.2.14. SU 

 

I boksen Indberetning til SU til 5 ungdomsuddannelser (UUDB) ses elevens indberetningshistorik 
for UUDB-perioder (Ungdomsuddannelsesdatabasen) ligesom man har mulighed for at angive om en elev 
er Fortsætter eller ej. 
 
Oversigten over elevens indberetningshistorik angiver elevernes skift af elevforløb. 

1. Indsendt angiver, hvornår hændelsen er indsendt til US2000 

2. Indskrivningsdato angiver, hvornår eleven er tilknyttet den pågældende indskrivningsperiode 
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3. Fortsætter angiver om eleven er fortsætter eller ej 

4. Ophørsårsag angiver årsagen til elevens eventuelle ophør på uddannelsen  

5. Ophørsdato angiver på hvilket tidspunkt eleven ophørte uddannelsen 

6. CØSA-formål angiver uddannelsestypen for perioden 

7. Inst. nr. angiver det institutionsnummer, som eleven tager uddannelsen på 

8. Registreringsdato angiver, hvornår informationerne er blevet registeret 

Når en elev skifter elevforløb, vil der automatisk blive generet en ny række i elevens indberetningshistorik, 
såfremt at det medfører skift i indskrivningsperioden eller uddannelsestype. 

For at angive, at en elev er Forsætter sættes der flueben ud for uddannelsesforløbet i kolonnen Fortsætter. 
Ud for perioden vil man desuden kunne se elevens start- og slutdato på elevforløbet.  
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6.2.15. SPS 

 

1. Opret SPS Indstilling  

På elevens SPS fane er det muligt at se et overblik over elevens SPS indstilling og hvor mange 
registrerede SPS aktiviteter eleven er tildelt (tilmeldt så vel som afholdte).  
 

 

 
 

 
Ved oprettelse af en ny SPS indstilling for en elev klikkes på det grønne plus ved Tilføj  
 

  
 
Derefter indsættes start og slutdato, type, hvor mange timer eleven skal have, og eventuelle andre 
timer, ansvarsområde, løbenummer og note. Andre timer kan bruges hvis der er afhold SPS timer 
udenfor Lectios aktivitet som ønskes medtalt i regnskabet som tilmeldte 
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2. SPS Registreringer  

I boksen SPS registreringer ses de SPS aktiviteter eleven har stående i sit skema 

 
                                  
Her er det muligt at se hvornår aktiviteten finder/har fundet sted, hvilken type SPS der er tale om, hvor 
mange timer den har varet og om eleven har fået noget fravær for aktiviteten. Under advarsler er det 
muligt at se for eksempel hvis aktiviteten ikke er indeholdt i en SPS indstilling.  
 
 

3. Opret SPS aktivitet  

For at oprette en SPS aktivitet for en elev, oprettes en anden aktivitet. Der sættes start og sluttidspunkt på 
aktiviteten såvel som tilknytning af lærer og elev. Derefter kan funktionen Skjul elevdeltagelse for andre 
elever benyttes hvis aktiviteten ønskes skjult for andre elever i skemaet.  
 

 
 
 
Eleven/eleverne, som er tilknyttet aktiviteten kan stadig se aktiviteten i skemaet såvel som lærere og 
administratorer. Det er altså kun andre elever, der ikke kan se skemabrikken hvis denne funktion bruges.  
Derefter trykkes der anvend på aktiviteten og SPS fanen i toppen af siden tilgås.  
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Under SPS fanen er det muligt at notere hvor mange timer SPS eleven skal tildeles for denne aktivitet, 
hvilken type, og eventuelle bemærkninger. 
 
 

 
 
 
 
Når de nødvendige felter er udfyldt, trykkes Gem/Anvend, og SPS aktiviteten er oprettet.  
Aktiviteten vil automatisk blive talt med i SPS registreringen hvis eleven har en SPS registrering i perioden af 
samme type.  
 
Det er også muligt at angive SPS-timer på en lektion med hold. På samme vis klikkes her på fanen SPS og så 
kan der angives hvilke elever der modtager SPS-timer for denne aktivitet. 
Oplysninger om SPS-timer på en aktivitet kan tilgås og redigeres af lærere. 
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Eksamensbemærkning  
På elevens SPS fane er det muligt at skrive en eksamensbemærkning, i øen Eksamensbemærkning. 

 
 
Man kan i feltet bemærkning skrive fritekst på op til 10 tegn. Man kan som skole aftale forskellige 
forkortelser f.eks.  ekstra tid, eller andre særlige behov der må være, og skrive det som bemærkning. Denne 
bemærkning vil blive vist ud for eleven på Rediger prøvehold. Det vil blive vist med en stjerne efterfulgt af 
Eksamensbemærkningen.  
 

 
 
 
Elever med Eksamensbemærkning markeres med en lille stjerne i Eksamensprogrammet under rediger 
prøvehold. 
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Det er også muligt at trække eksamensbemærkningen ud i en rapport.  
Eksamensbemærkning kan findes i forskellige datakilder under Elev udvidet 
 

 
 
 

 
 

6.2.16. Log 

 
I loggen ses en oversigt over de ændringer i elevens stamdata, der er foretaget, samt hvem der har 
foretaget redigeringen: 

 
 

6.3. Udmeld elev 
Hvis man ønsker at udmelde en elev, benyttes feltet Udmeldelsesdato under 

Uddannelsesinformation: 

 Vælg en udmeldelsesdato i feltet Udmeldelsesdato 

 Klik på Udmeld 
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 Indtast Slutdato 

 Vælg Afgangsårsag, hvis dette ønskes 

 Sæt flueben i boksen ud for Hjemkald Bøger, hvis dette ønskes.  

 Klik på Næste 
 

 
 
I boksen Holdelementtilknytninger vises de tilknytninger der fjernes, og de tilknytninger der afsluttes. 
De røde markerede hold fjernes hvorimod de andre hold får en slutdato.  
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 Klik på Udmeld 
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Herefter vises denne meddelelse. 

 
Dagen efter udmeldelse tilknyttes eleven forløbet ”inaktivt”. 

6.3.1. Elev på orlov 

For elev på orlov uden SU anvendes følgende fremgangsmåde: 

 Afslut alle holdtilknytninger med dato på de holdelementer, der er aktive i året og fjern alle 
holdelementer for de næste år 

 Flyt eleven til et inaktivt elevforløb i feltet Elevforløb 

 Udmeld eleven med Udmeldelsesdato samt Afgangsårsagen Orlov 

 Klik på Gem/Anvend 
 

Når eleven skal gøres aktiv efter endt orlov, skal eleven ind på den nye stamklasse, alle nye 
holdtilknytninger oprettes og elevtypen sættes tilbage til den korrekte. 
 

For elev på orlov med SU (f.eks. barsel) anvendes følgende fremgangsmåde: 

For elever på orlov med SU skal der oprettes et særligt Elevforløb, som eleven skal sættes på. Det skal 

oprettes med den samme Elevtype, som eleven havde før. Elevforløbet skal vare fra eleven går på barsel 

til eleven starter på skolen igen. Eleven skal indberettes til UU og SU, men Automatisk  

aktivitetsindberetningen skal sættes til ”Ikke tilskudsudløsende”.  
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Dette ændres under fanebladet Aktivitetsindberetning, via dropdownmenuen ud fra ”Opsætning af 
fuldtidstilskud”.  
 

 
Det er nødvendigt, at trykke Gem eller Anvend før ændringen vil kunne ses under fanebladet 

Stamdata. 

6.3.2. Slet elev 

Elever kan kun slettes hvis de ikke har nogen tilknytninger til fravær, karakterer, dokumenter eller 
beskeder. Dvs. at slet elev i praksis kun anvendes til fejloprettede elever før skoleårets start.  
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 Klik på Slet elev nederst til venstre på elevens stamdatablad for at slette fejloprettede elever 
 

 
 

 Klik på Slet 

6.3.3. Slet elev før skolestart 

Hvis en elev er oprettet med holdtilknytninger, men ikke påbegynder sin skolegang, eksempelvis ved 
skolestart i august, skal elevens holdtilknytninger ikke afsluttes med slutdato, men blot slettes, da eleven 
aldrig er påbegyndt sin undervisning. Dette skal gøres før undervisningen på holdene går i gang, da der så 
vil komme fravær på eleven og holdtilknytningerne herefter ikke bare kan slettes. 
 

6.4. Elever med forskellige uddannelsestyper 
Hvis en elev tidligere har været oprettet på skolen og herefter påbegynder en anden uddannelse på samme 
skole, skal der oprettes en ny elev. Der skal altså oprettes en elev per uddannelse, som eleven har fulgt.  
Eksempelvis kan en elev have været i brobygning på skolen, hvorefter eleven påbegynder en 
ungdomsuddannelse på skolen. I dette tilfælde skal der være oprettet to elever med samme CPR-nummer. 

To elever med samme CPR-nummer vil kobles sammen gennem Kontekstkortet, som man finder ved at 
højre klikke på elevens navn. 
 

 
 

Der findes undtagelser i form af PRE-IB til IB samt fra grundforløb til hovedforløb i forbindelse med HG. 

Her er det muligt at skifte uddannelsen på elevens Historik ved at indsætte det nye elevforløb. Det er 
muligt at masseflytte elevforløb.  
Hvis en elev skal skifte uddannelse skal eleven udmeldes og have en udmeldelsesårsag og herefter skal der 
oprettes en ny elev på baggrund af en allerede eksisterende.  
 

6.5. Søg efter elever 
Fra elevoversigten er det muligt at søge en eller flere elever frem ud fra de ønskede kriterier: 
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Søgekriterierne kan eksempelvis være navn, CPR-nr., stamklasse eller elevforløb. 

 Indtast søgekriterier og klik på Søg 
 
Søgeresultatet bevares, når man går ind på eleverne, ligesom det er muligt at bladre gennem søgelisten ved 
hjælp af bladre funktionen på den enkelte elev: 
 

6.5.1. Elevfiler 

Over elevoversigten ligger standardrapporten Elever samt en rapportfunktion.  

 
  

Standardrapporten Elever giver en rapport over elevernes fulde stamdataoplysninger.  

Rapporterne medtager som udgangspunkt kun de aktive elever. Hvis fluebenet i Vis kun aktuelle 
fjernes, medtager rapporterne også de udmeldte elever. 
 

Fra funktionen Rapporter er det muligt at danne en rapport med mere specifikke elevoplysninger ved 
hjælp af rapportgeneratoren.
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7. Adgangsrettigheder 
7.1. Brugertyper 
 

Adgangen til de forskellige funktioner i Lectio bestemmes af en brugers adgangsrettigheder. Der opereres 
med tre typer brugere: 

 Anonym 

 Elev 

 Lærer 
 
Hver brugertype har nogle foruddefinerede rettigheder.  
 

Den anonyme bruger kan kun se de oplysninger, der er offentlige: 

 
 

Elevbrugeren har adgang til oplysninger om sig selv, såsom karakterer, fravær, studieplan, 
konsultationer samt egne dokumenter, beskeder og grupper. 
Elever kan derudover tildeles rettighed som bogdepotadministrator med begrænset adgang til oplysninger i 
Lectio Bogdepot. 
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Lærerbrugeren har rettighed til at oprette og redigere lektioner, anden aktivitet, studiebog og 
studieplaner samt give karakterer og fravær. Alle lærere kan desuden give nye adgangskoder til eleverne. 
 

 
En bruger af typen lærer kan derudover tildeles en eller flere roller som hver især giver yderligere 
adgangsrettigheder. Dette forklares i det følgende afsnit.   
 

7.2. Lærerroller 
En bruger af typen lærer kan tildeles en eller flere af følgende roller: 

 Konference-admin 

 Studievejleder 

 Stamdata-admin 

 Eksamens-admin 

 Bogdepot-admin 

 Ændre adgangsrettigheder 

 LectioCam Studiekort 

7.2.1. Konference-admin 

Adgangsrettigheden Konference-admin giver læreren ret til at se, slette og redigere alle andre lærers og 
elevers dokumenter og beskeder. 
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7.2.2. Studievejleder 

Adgangsrettigheden Studievejleder giver læreren ret til at udtrække data om elevernes fravær og 
karakterer samt give advarsler i forbindelse med for højt fravær.  
 

 
 

Samtidig har studievejlederen adgang til at se elevens stamdata via elevens side, hvor linket til Rediger 

elev er aktivt. (Studievejlederen har ikke adgang til fanebladet Stamdata, men kan komme ind på en 

elevs stamdataoplysninger gennem elevens side  Rediger).  
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Herved kan studievejlederen komme ind på elevens stamdataside og se de relevante oplysninger. 
Studievejlederen kan ikke redigere indholdet på elevens stamdata. 
 

Faneblade for Eksamen og Bevis vil ikke være synlige for studievejlederen. 
 
En studievejleder kan også se data for kommende skoleår, selvom adgangen for lærerne er lukket. 

7.2.3. Stamdata-admin 

Adgangsrettigheden Stamdata-admin giver læreren ret til at oprette og redigere alle stamdata og 
skemadata, konsultationer og spørgeskemaer m.m. 
 
Som stamdata-admin har man adgang til alle punkter under stamdata, der har med skolens oplysninger at 

gøre. Stamdata-admin har ikke adgang til Eksamensdatabaseindberetning.  
 

 
 

Stamdata-admin vil kunne generere, men ikke sende Aktivitetsindberetning til UVM. 
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7.2.4. Eksamens-admin 

Adgangsrettigheden Eksamens-admin giver læreren ret til at oprette og redigere eksamener. 

Før en lærer kan blive Eksamens-admin, skal læreren sættes til også at være Stamdata-admin. 
 

 

7.2.5. Bogdepot-admin 

Rettigheden bogdepot-admin kan gives til almindelige lærere. Det kræver ikke stamdata rettigheder. 
Bogdepotet vises som et link i topbjælken.  
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Som bogdepot-admin kan man oprette og redigere oplysninger i bogdepotet. 

7.2.6. Ændre adgangsrettigheder 

Adgangsrettigheden Ændre adgangsrettigheder giver læreren ret til at redigere andre læreres 
adgangsrettigheder. Se mere om dette i punkt X6.3, Angiv adgangsrettigheder til lærere og elever.  
 

 
 

Desuden kan Ændre adgangsrettigheder-admin foretage eksamensdatabase-  og 
aktivitetsindberetning. 

7.2.7. LectioCam Studiekort 

Som LectioCam Studiekort-admin får man adgang til at tage elevfotos og udskrive studiekort i Lectio. 

7.2.8. Kombinationer af adgangsrettigheder 

Visse funktioner i Lectio kræver en kombination af rettigheder. 
 

 For at kunne benytte eksamensmodulet i Lectio, kræver det både Eksamensadmin og 
Stamdataadmin 

 For at kunne indsende aktivitetsindberetningen, kræver det både Stamdataadmin og Ændre 
adgangsrettigheder. Denne kombination er også et krav, hvis man skal have adgang til Gymstat-
indberetningen 

 For at indberette til Eksamensdatabasen skal man have kombinationen: Stamdataadmin, 
Eksamensadmin og Ændre adgangsrettigheder 

7.2.9. Overblik over adgangsrettigheder 

 Konferenceadmin: Adgang til elever - og læreres beskeder. Man kan også redigere og slette. 

 Studievejleder: Adgang til kommende skoleår, samt mulighed for at eksportere karakterer, lave 
karakteropgørelse og fraværsopgørelse. 
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 Stamdataadmin: Adgang til kommende skoleår. Herudover har en stamdataadmin adgang til 
lærernes årsopgørelse, Foto/studiekort, ansøgere, importer/eksporter funktioner, spørgeskemaer, 
se hvilke lærere, som mangler at give karaktere og angive fravær samt stamdatamenuen. I 
stamdatamenuen ligger indberetningerne. Som stamdataadmin kan man se og generere en 
aktivitetsindberetning (men ikke sende) samt behandle følgende indberetninger: UU-indberetning, 
UU-Brobygning.Net og SU-indberetning. 

 Eksamensadmin: Adgang til eksamensmodulet. For at være eksamensadmin skal man samtidig 
være stamdataadmin. 

 Bogdepot admin: Adgang til redigeringsfunktioner i bogdepotet. 

 Ændre adgangsrettigheder: Adgang til tildeling af adgangskoder samt ændring af 
adgangsrettigheder. 

 LectioCam Studiekort: Adgang til Foto/Studiekort. 
 

7.3. Angiv adgangsrettigheder til lærere og elever 
For at kunne angive adgangsrettigheder til lærere og elever skal man have adgangsrettigheden Ændre 

adgangsrettigheder. I forbindelse med f.eks. sygdom kan det være et problem, hvis der kun er én 
person der har denne rettighed. Det anbefales derfor, at uddannelsesinstitutionen har 2-3 personer med 
denne rettighed.  
 

 Klik på Hovedmenu   Adgangsrettigheder  

7.3.1. Tildel adgangsrettigheder til lærere 

På siden Adgangsrettigheder vises en liste med alle lærere. 
 

 
 

 Marker afkrydsningsbokse for at tildele rettighed 

 Indtast egen adgangskode og klik på Gem for at gennemføre ændringerne 

7.3.2. Tildel adgangsrettigheder til elever 

For at tildele rettigheder til elever vælges fanebladet Elever. 
I søgefeltet søges på elever, hvorved der kommer en dropdown-menu, hvor eleverne vælges ved klik på 

Tilføj: 
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 Når den ønskede elev er tilføjet, sættes der flueben i tjekboksen Bogdepot-admin 

 For at gemme rettelserne indtastes password efterfulgt af klik på Gem 

 

7.4. Tildel adgangskoder til lærere 
For at kunne tildele adgangskoder til lærere, skal man have adgangsrettigheden Ændre 

adgangsrettigheder. 

 Klik på Tildel adgangskoder under Andet i hovedmenuen 

 
 Marker afkrydsningsboks for at tildele ny adgangskode til læreren 

 Klik på Tildel adgangskoder nederst på siden 
 

De nye automatisk genererede adgangskoder til de valgte lærere bliver vist i MS Excel. 
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6.5 Tildel adgangskoder og brugernavn til elever 
Alle lærere kan tildele adgangskoder og brugernavne til eleverne. Eleverne findes enten ud fra deres 
stamklasse eller fra deres hold. 
 

 Klik på Klasse eller Hold under hovedmenupunktet Elever 

 Find klassen eller holdet 

 Klik på linket Adgangskoder 
 

 
 Marker afkrydsningsboks for at tildele ny adgangskode til eleven 

 Klik på Tildel adgangskode  
 
De nye automatisk genererede adgangskoder til de valgte elever bliver vist i MS Excel. 
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Hvis eleverne ikke i forvejen har et brugernavn, vil der blive genereret et brugernavn automatisk ved 
tildeling af adgangskoder. 
 

NB! Adgangskoderne skal aktiveres inden for 14 dage efter genereringen. Herefter udløber de. 
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8. Timeregnskab 
8.1. Forudsætninger for timeregnskab 
Lønposter på et timeregnskab kan oprettes enten som Avanceret eller Uden faktorer. 

8.1.1. Avanceret  

Avanceret lønposter inkluderer faktorer og automatisk udregning af løntimer. For at Lectio kan foretage 
automatisk beregning af løntimer for et hold, skal der først oprettes visse grunddataoplysninger i Lectio til 
brug for udregning af lærernorm, rettetid m.v. 
 

Inde i Generel skoleopsætning under Stamdata > Skoleopsætning skal der være styr på 
følgende: 

 Realiseringstyper for tillæg og løntimer (undervisning)+(rette) 
 

 
 

Inde i Skoleopsætning for det pågældende skoleår skal der være styr på: 

 Modullængde  

 Opgørelsesdatoer 

 Undervisningstillæg 
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Specifikke oplysninger for holdet under Holds stamdata: 

 Holdnorm 

 Elevtid 
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Med disse forudsætninger på plads vil man ved oprettelse af en ny/nye avanceret lønposte(r) på holdet og 
få beregnet et forslag til timetal. 

 

Hvis disse oplysninger ikke er oprettet, inden man opretter det avancerede timeregnskab på holdet, kan 
Timer (budgetteret) ikke beregnes.  
 

Under Skoleopsætning  Regnskab kan der oprettes Lærer-krediteringsroller, 

Kontodimensioner og Regnskabsperioder.  
 

NB! Dette er ikke forudsætninger for timeregnskabet i Lectio.  
Se mere i punkt 11.1.1.3 Lærer-krediteringsroller, punkt 11.1.1.4 Kontodimensioner og i punkt 11.1.1.6 
Regnskabsperioder. 

8.1.2. Uden faktorer 

Lønposter uden faktorer har ikke automatisk udregning af løntimer. For at Lærernormen for lønposten 

kan beregnes kræves det at der er angivet Holdnorm på Stamdatafanebladet. Med denne forudsætning 
på plads kan lønposten uden faktorer oprettes på holdet: 
 

 
 

8.2. Standardværdier til timeregnskab 
I forbindelse med tilføjelse af lærerlønposter på et hold er der mulighed for opsætning af standardværdier, 
som anvendes ved tilføjelse af nye lønposter. F.eks. opsættes der på skoleniveau (Se punkt 11.2.1, 
Timeregnska, side 156) nogle faktorer for undervisningstillæg således at felterne automatisk udfyldes med 
standardværdien, når der oprettes nye lønposter på holdene.  
 
På det enkelte holds stamdata faneblad kan der ligeledes indtastes en standardværdi for elevtid for hvert 
skoleår, således at nye lønposter har tallet som standardværdi.  
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Endvidere benyttes den angivne holdnorm for holdelementerne til at give et forslag til, hvad lærerens 
timenorm skal være ved tilføjelse af en ny lønpost. 
 
Det er en betingelse for den automatiske beregning af lærernorm og løntimer for holdet, at disse to 
oplysninger er indtastet under holddata inden timeregnskabet oprettes for, at der fremkommer et 
retvisende timeregnskab. 
 
Herefter kan man oprette et timeregnskab for holdelementet.  

8.2.1. Avanceret 

 Klik på fanebladet Timeregnskab fra et holds stamdata 

 Vælg Avanceret som type  

 Vælg holdelement 

 Klik på - ikonet 
 

 

 
 
 
På baggrund af oplysninger om holdnorm og elevtid kommer der en beregning af lærernormen samt antal 
løntimer inklusive rettegodtgørelse. Der vil typisk ikke være elever på holdet ved de første beregninger, 



  8. Timeregnskab 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 112 af 185 

men der er mulighed for at sætte elevtallet fiktivt til 28, så der kan anslås et samlet timetal. Hvis eleverne 
er tilknyttet holdet før timeregnskabets oprettelse, vil det nøjagtige elevtal også blive medtaget i 
beregningen, som det ses i eksemplet herover. 
 
Efter denne første automatiske beregning skal alle tallene fremover redigeres direkte enten fra holdets 

timeregnskab eller fra Masserediger holdlønposter i Timefagfordelingsoversigten (kræver 
Timefagfordelingsmodul). Lærernormen bliver eksempelvis ikke automatisk reguleret af, at holdnormen 
senere ændres på holddatasiden. Dette er for at sikre, at løntimetallet ikke påvirkes utilsigtet, eksempelvis 
hvor holdet skal deles mellem 2 lærere, og lærernormen derfor tilpasses individuelt. 
 
Hvis der ikke er tilknyttet elever til holdelementet ved oprettelsen og elevtallet derfor er 0, skal elevtallet 

på samme vis også tilføjes timeregnskabet enten under holdets stamdata eller fra Automatisk 

opdatering af timeregnskab. 
 
Hvis oplysninger om elevtid ikke er blevet angivet under holddata før timeregnskabet på holdelementet 
blev oprettet, skal oplysningerne om elevtid tilføjes manuelt på holdenes timeregnskaber. Dette gøres 

lettest fra Masserediger holdlønposter (kræver Timefagfordelingsmodul). Herefter vil man automatisk 

kunne opdatere elevtal der godtgøres fra Automatisk opdatering af timeregnskab. Læs mere under  
Tilføj ny løntimepost  

8.2.2. Uden faktorer 

 Klik på fanebladet Timeregnskab fra et holds stamdata 

 Vælg Uden faktorer som type  

 Vælg holdelement 

 Klik på - ikonet 
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I Adm. Belastning, som er en administrerende belastningsgrad, kan lærerens løntimer skrives, hvorved 
løntimetallet ikke vil være synligt for den almindelige lærer. Hvis løntimetallet ønskes synligt for lærerne er 

der fortsat mulighed for at skrive løntimerne i Timer (budgetteret). Det er ikke påkrævet ar adm. 
Belastning eller Timer (budgetteret) skal udfyldes.  
 
Adm. Belastning eller Timer (budgetteret) kan også redigeres inde på Masseredigér holdlønposter i 
Timefagfordelingsoversigten (kræver Timefagfordelingsmodul).  
 

8.3. Om løntimers indtastning og beregning 
Det er muligt at foretage beregning af undervisningstillæg i Lectio. Ønsker man ikke at foretage 
timeberegning i Lectio, kan man fortsat nøjes med at indtaste/importere den totale timesum for lærerens 
hold.  
 
Metoderne har hver deres type:  
Typen ”Avanceret” anvendes ved beregning af undervisningstillæg i Lectio. Timetal, tillægsfaktorer m.m. 

kan kun redigeres under holdets faneblad: Timeregnskab. 
 
Typen ”Uden faktorer” anvendes ved beregning af undervisningstillæg uden for Lectio, eller hvis løntimerne 
ikke skal regnes med faktorer. Timetallet kan redigeres under lærerens eller holdets stamdatafaneblad: 

Timeregnskab. 

8.3.1. Beregning af undervisningstimer i Lectio for avanceret lønposter 

Hvis det ønskes at beregne undervisningstimerne i Lectio, gøres det på holdets faneblad Timeregnskab, 
hvor avanceret skal være valgt som type på lønposten.  
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Lønposten bliver også vist på lærerens faneblad Timeregnskab, men kan ikke redigeres der. 
 

Den enkelte lærer kan også se timetallet og beregningsgrundlaget på sin årsopgørelse og kontrollere 

beregningsgrundlaget på fanebladet Timeregnskab: 
 

 
 
I drop down-menuen over årsopgørelsen kan der foruden årsvisning vælges at få vist en opgørelse pr. 
måned. Herved ændres de realiserede timer i opgørelsen svarende til de periodiserede lønposter og – 
tillæg: 
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8.3.2. Beregning af undervisningstimer uden for Lectio – Uden faktorer 

Hvis man ønsker kun at angive det totale timetal, som en lærer har på hvert hold, gøres det som hidtidig 

under lærerens stamdata eller holdet stamdata på fanebladet Timeregnskab. Dvs. beregningen af 
undervisningstimer foretages uden for Lectio og der er mulighed for at udelade alle former for faktorer i 
beregningen. Efterfølgende indtastes timesummen i Lectio.  
Løntimerne kan enten indtastes så de er synlige for læreren eller indtastes så de ikke er synlige for læreren. 

Hvis de skal være synlige for læreren indtastes timerne i Budgetteret. Hvis de ikke skal være synlige for 

læreren indtastes timerne i Adm. belastning: 
 

 

8.3.3. Timetal til overførsel 

Hvis en lærer har 122 undertimer for et skoleår (ifølge GL-aftale må undertimer for en lærer maksimum 
være på 150 timer pr. skoleår), skal læreren have overført 75 % af undertimerne til næste skoleår.  Dvs. 

regnestykket bliver: 0,75 * 122 = 91,50 undertimer, som overføres til næste skoleår. 
Hvis læreren kommer under undertimelofter (har mere end 150 undertimer) er det kun de 150 undertimer 
af hele summen, der bliver overført, da dette er maksimum for timetal overførsel til næste skoleår. Så vil 

regnestykket se således ud: 0,75 * 150 = 112,5 undertimer (skrevet på en anden måde -112,5), som 
overføres til næste skoleår. 112,5 undertimer er altså maksimum for, hvad der kan overføres til skoleåret 
efter.  
 

8.4. Tilføj ny løntimepost 
 Klik på Hold i Stamdata 

 Vælg holdet  
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 Vælg fanebladet Timeregnskab 

 Vælg, hvilken type timeregnskab  

 Vælg holdelement 

 Klik på - ikonet 
 
Herefter kommer oplysninger om holdets lønposter for elementet frem. 
Hvis der er valgt at oprette en avanceret lønpost, vil lønposten se ud, som den har altid har gjort hidtil med 

undtagelse af feltet Adm. Belastning (admin-belastningsgrad):  
 
 

 
 
Hvis der er valgt at oprette en lønpost uden faktorer, vil der ikke indgå nogen faktorer i lønposten, og 

løntimer udregnes ikke automatisk. Det er kun muligt at indtaste løntimerne enten i Adm. Belastning 

eller i Timer (budgetteret).  
 

 
 

 

 Afslut med klik på Gem eller Anvend 

 Kolonnen Lærer (uden faktorer)  
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Norm: I dette felt bliver der automatisk foreslået et timetal for læreren beregnet på baggrund af 
holdets modulnorm (Se punkt 8.2, Standardværdier til timeregnskab, side 110). Tallet kan selvfølgelig 
ændres, hvis det ikke er korrekt. Eksempelvis hvis flere lærere deles om undervisningen på holdet. 
 

Navn: I dette felt vælges en lærer. Det kan dog også gøres på et senere tidspunkt, hvis holdet endnu ikke 
har fået tildelt en lærer. 
 

Konto: I dette felt kan en konto tilknyttes lønposten. Det kræver at kontodimensionen er oprettet under 
Skoleopsætningen.  
 

Note: I dette felt kan angives en kommentar til lønposten. Noten vil også være synlig for læreren under 

lærerens Årsopgørelse  Timeberegning: 

Alderstillæg i kolonnen Lærer (avanceret): 
 

 Timetal der godtgøres: Feltet viser det antal timer, som benyttes i beregningen af 
alderstillæg. 

 Faktor: Feltet viser den tillægsfaktor, som timetallet ganges med i beregningen af alderstillæg 
 

Adm. Belastning: I feltet kan løntimer (admin-belastningsgrad) indtastes. Admin-belastningsgraden er 
ikke synlig for almindelige lærere. Den kan vælges at bruges eller ej – det er ikke et krav at den er udfyldt. 
Det kan skrives alt i dette flet: Timer, procent, bogstaver mv.  

 

8.4.1. Kolonnen Undervisningstillæg 

På avanceret lønposter er felterne Forberedelsesfaktor, Administrationsfaktor og Pausefaktor i 
forvejen udfyldt med standardværdier, som er taget inde fra Skoleopsætningen. Se mere i punkt 11 
Skoleopsætning. Om nødvendigt kan værdierne ændres. På lønposter uden faktorer er denne tom med 
undtagelse af periodiseringen.  
 

Tillægstimer udfyldes manuelt efter behov. På disse tillægstimer kan der periodiseres ved at klikke på 
Vis periodisering.  
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8.4.2. Kolonnen Rettegodtgørelse 

Denne kolonne er tom på lønposter uden faktorer, og derfor gælder nedenstående kun for avanceret 
lønposter: 
 

Elevtid: Feltet er automatisk udfyldt, hvis der allerede er angivet en elevtid for skoleåret på holdets 
stamdata. Ellers kan det også udfyldes manuelt eller rettes her. 
 

Rettefaktor: Feltet er automatisk udfyldt med standard rettefaktoren fra Skoleopsætningen. Om 
nødvendigt kan værdien rettes. 
 

Konto: I dette felt kan en konto tilknyttes lønposten. Det kræver at kontodimensionen er oprettet under 
Skoleopsætningen.  
 

 
 

Opgørelsesdato: I kolonnen vises skolens opgørelsesdatoer.  
 

Elevtal: I kolonnen vises Lectios opgørelse af elevtal på opgørelsesdatoen. 
 

Elevtal der godtgøres: I kolonnen vises de elevtal, som benyttes i timeregnskabet. Dvs. elevtal som 
læreren får rettegodtgørelse for. 
 

Hvis et felt i kolonnen Elevtal der godtgøres er tomt betyder det, at denne opgørelsesdato ikke 
medtages i beregningen. Hvis der er et tal i feltet, uanset om tallet er ”0” eller ej, så vil opgørelsesdatoen 
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medtages i beregningen. Ved hold, der kun løber over et semester, skal felterne derfor være tomme ved de 

to opgørelsesdatoer, hvor holdet ikke er aktivt. Hvis der skrives 0 i felterne, vil Lectio i stedet beregne 
elevtiden som et gennemsnit af elevtallet på de fire opgørelsesdatoer. Dvs. at et hold med 11 elever, der 
løber over 1 semester (2 opgørelsesdatoer) vil få et gennemsnitligt elevtal på 5,5 over hele året, hvis der 
står 0 som elevtal ved de 2 opgørelsesdatoer, der ikke skal medtælles. Hvis felterne er blanke, bliver 
elevtallet derimod 11. 
 

Hvis der er en afvigelse mellem tallet i kolonnen Elevtal og tallet i kolonnen Elevtal der godtgøres, 

bør tallet redigeres i kolonnen Elevtal der godtgøres, så det er lig med elevtallet, som er optalt af 
Lectio. Denne opdatering kan med fordel fortages automatisk for alle lønposter og hold på en gang fra 

skærmbilledet Opdater elevtal i Timeregnskab. Se mere i punkt. 7.7, Opdater elevtal i timeregnskab. 

8.4.3. Budgetterede og realiserede timer 

I kolonnerne Timer (budgetteret) og Timer (realiseret) på avanceret lønposter vises lærerens 
samlede løntimer for det pågældende holdelement. For lønposter uden faktorer vises de samlede løntimer 
i Timer (budgetteret) og Timer (realiseret), hvis disse er indtastet manuelt i Timer (budgetteret).  
 

 
 

 Budgetteret timer angiver antallet af lærerens løntimer på holdet 

 Realiseret timetal kan enten være lig det budgetteret timetal (realiseret = budgetteret) eller også 
kan det være afhængigt af antallet af planlagte skemabrikker (realiseret = 0).  

 

Der vælges i skoleopsætningen en standard for, hvordan de realiserede timer skal vises (Se punkt 0, 
Regnskab, side 147) 

8.4.4. Periodisering 

Ved at klikke på Vis Periodisering i kolonnerne Undervisningstillæg og Rettegodtgørelse vises 
de budgetteret og realiserede timer for skoleåret fordelt på en række perioder. 
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Som standard inddeles regnskabet i ti perioder for månederne september til juni, hvori det budgetteret 
timetal fordeles ligeligt på de ti måneder.  
Standardperiodiseringen kan ændres til selvvalgte perioder under skoleopsætningen. Se mere i punkt 

11.1.1.6 Regnskabsperioder. 
Det realiseret timetal vil ligeledes fordeles på perioderne – men afhængigt af den i skoleopsætningen 
valgte realiseringstype. Se mere i punkt 11.1.3 Regnskab. 
 

 
 
I periodisering af undervisningstimerne er det muligt at ændre perioderne og oprette eller fjerne linjer ved 

at klikke på hhv.  -ikonet eller -ikonet.  
 

Når der tilføjes eller fjernes en periode, vil det totale budgetteret timetal ikke ændres. Timerne vil derimod 
fordeles ligeligt på de resterende periode/nye perioder. 
 

Når perioderne for undervisningstimerne ændres, vil de tilsvarende ændres på periodiseringen for 
rettegodtgørelsen. 
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8.4.5. Timeregnskab med manglende oplysninger 

8.4.5.1 Manglende elevtid 

Hvis oplysninger om f.eks. elevtid ikke er udfyldt ved den avanceret lønposts oprettelse, vil de budgetteret 
timer være mindre end, hvis elevtiden var udfyldt.  
For at få det korrekte budgetteret timetal, skal elevtiden være indtastet på holdets stamdata inden 
oprettelsen af lønposten eller indtastes og gemmes efter oprettelsen: 
 

 
 

 
 

8.4.5.2 Manglende elevtal 

Hvis elever ikke er knyttet til holdet ved timeregnskabets oprettelse, vil regnskabet se således ud.  
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Når der gemmes efter oprettelsen, vil elevtallet selv rette sig efter en standard på 28 elever, som Elevtal 
der godtgøres også er sat efter: 
 

Hvis elevtallet er forskelligt fra 28 når eleverne tilføjes til holdet på fanebladet Elever, kommer antallet 

frem under Elevtal, men ikke i Elevtal der godtgøres, og medtages derfor ikke i beregningerne: 
 
 

 
 
Man skal aktivt gå ind enten på timeregnskabet på holdet og tilføje elevtallet eller gå ind under 

Automatisk opdatering af timeregnskab i Stamdata og opdaterer elevtallet.  
Se mere i punkt 7.7 Opdater elevtal i timeregnskab.  
 
Herefter reguleres timeregnskabet, så Elevtallet der godtgøres stemmer overens med det korrekte elevtal: 
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8.5. Max. 7 % puljen 
Ønsker man at foretage reduktion efter Max 7 % puljen, skal det gøres, inden man indtaster timetallet i 
Lectio. 
 

8.6. AT 10 % reduktion 

8.6.1. Metoden: 10 % reduktion af hold til AT 

Det er ikke muligt at angive AT-reduktion i Lectio. Hvis man ønsker at flytte timer fra et hold til et AT-hold 
må det gøres ved, at man selv indtaster en mindre norm på holdet og selv lægger et tilsvarende tal til AT-
holdet. 

8.6.2. Metoden: Ingen reduktion (Anbefales) 

Det anbefales at man slet ikke anvender reduktion af hold til AT som metode. I stedet for anbefales 
følgende metode, som er enklere at administrere: 
 

Eksempel: Et danskhold er normeret til 100 moduler. 10 % skal gå til AT. Derfor tilføres AT-holdet 10 
moduler, dog uden at danskholdet reduceres. 
 

En lektion med et AT-hold skal altid planlægges med mindst et bidragende fag(hold). På lektionen 
krediteres læreren på enten danskholdet (anbefales) eller AT-holdet. Eleverne bliver automatisk krediteret 
for en lektion både med danskholdet og AT-holdet.  
 

I holdregnskabet ses det således, at eleverne får 100 moduler med danskholdet og 10 moduler med AT-
holdet. 
 

Der gives kun løn til læreren på danskholdet og fraværsregistrering slås fra på AT- holdet. Herved bliver 
både lønregnskab for læreren, holdregnskab for eleverne samt fraværsregistrering korrekt. Se 
femgangsmåde for oprettelse af AT-lektion i Lectio Studiemodulvejledning. 
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8.7. Opdater elevtal i timeregnskab 
 Vælg Stamdata  Automatisk opdatering af timeregnskab 

 
På siden Opdater elevtal i timeregnskab vises lærerlønposter for holdene med elevtal. 
Listen viser kun de poster, hvori der er en afvigelse mellem elevtallet på opgørelsesdatoen og det elevtal, 
som læreren får rettegodtgørelse for. 
 

Elevtal: I disse kolonner vises Lectios opgørelse af elevtal.  

Elevtal der godtgøres: I disse kolonner vises de elevtal, som benyttes i timeregnskabet. 
 

Hvis et felt i en af kolonnerne Elevtal der godtgøres er tomt, betyder det, at denne opgørelsesdato 
ikke medtages i beregningen. Hvis der er et tal i feltet, også selvom tallet er ”0”, så vil opgørelsesdatoen 
medtages i beregningen. At tallet er rødt indikerer, at det er forskelligt fra det antal elever, som er 
tilknyttet holdet og aktive på holdet: 
 

 
Gør følgende for at opdatere alle elevtallene, som lærerne får godtgørelse for, i kolonnen Elevtal der 

godtgøres med det ”korrekte” elevtal fra kolonnen Elevtal. 
 

 Marker den/de opgørelsesdatoer som skal opdateres 

 Klik på Opdater 
 

Efter klik på Opdater, vises advarselsboks om, at man er ved at foretage ændringer i lærernes lønposter.  
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Efter klik på OK i meddelelsesboksen vises skærmbilledet kommer meddelelse om antal af poster, som er 
opdateret, hvorefter Opdater elevtal i timeregnskab vises med de opdaterede tal. Der er nu ingen røde tal i 

de kolonner, der blev opdateret idet Elevtal og Elevtal der godtgøres, nu er ens. 
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9. Vedligehold Lærerløn 
I øen Lærerløn i stamdata er det muligt at vedligeholde retvisende lønposter og løntillæg for skolens 
lærere. Der kan både fremsøges og rettes fejl lærerenes lønposter og løntillæg, som kan opstå ifm. 
ændringer i skoleopsætning eller holds timeregnskab.  

 
 

9.1. Masseredigér lønposter og løntillæg 
 

 Klik på Stamdata  Masseredigér lønposter og løntillæg  
 

 
 

9.1.1. Opret løntillæg i det indeværende skoleår på baggrund af 

eksamensbelastningen i den valgte termin 

For at oprette løntillæg for eksamensbelastning for godkendte eksamener i en eksamenstermin i det 
indeværende skoleår gøres følgende: 
 

 Marker radioknappen ud for Vælg eksamenstermin… 

 Vælg en eksamenstermin i dropdown-menuen 

 Vælg løntillægsår 

 Vælg om løntillægget skal periodiseres på en bestemt dato eller om det skal periodiseres over hele 
året 

 Hvis skriftlige prøver skal medtages i søgningen af eksamensbelastning sættes flueben i Medtag 
SSO, SRP, skriftlige eksamener og skriftlige prøver/årsprøver 

 Klik på Søg 
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I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de løntillæg der kan oprettes. For at oprette løntillægget: 

 Sæt flueben i vælg ud for den/de lærere, hvor der skal oprettes løntillæg 

 Klik på Ret valgte 
 

 
 

Herefter vises eksamensbelastningen for den pågældende termin på lærerens Årsopgørelse. 
 

 
 

Den overførte eksamensbelastning vil også stå i listen Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab. 
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Løntillæggene bliver automatisk oprettet med realiseringstypen Realiseret = Budgettereret. 
 

OBS! Teksten i kolonnen Beskrivelse må ikke ændres, da der så oprettes flere linjer i Årsopgørelsen 

og i listen Personlige tillæg, hvis man ændre i timetallet. Se punkt 9.1.2, Ret i eksisterende 
eksamensbelastningstillæg, side 129. 
 

 Klik på Vis periodisering for at få vist periodiseringen for tillægget. Det ses om det er 
periodiseret på en bestemt dato eller om det er periodiseret over hele skoleåret. Korriger, hvis det 
er nødvendigt 

 
 

10.2. Opret løntillæg i det kommende skoleår på baggrund af 

eksamensbelastningen for den valgte termin 
For at oprette løntillæg for eksamensbelastning for godkendte eksamener i en eksamenstermin i det 
kommende skoleår gøres følgende: 

Stamdata  Masseredigér lønposter og løntillæg 

Angiv en radioknap i Vælg eksamenstermin 

Vælg en eksamenstermin i dropdown-menuen 

Vælg løntillægsår 

Vælg om der periodiseres på en dato eller over hele året 

Hvis skriftlige prøver skal medtages i søgningen af eksamensbelastning sættes flueben i Medtag 
SSO, SRP, skriftlige eksamener og skriftlige prøver/årsprøver 

Klik på Søg 
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I det fremkomne Søgeresultat vises de løntillæg, der kan oprettes. 
 

Sæt flueben i vælg ud for den/de lærere, hvor der skal oprettes løntillæg 

Klik på Ret valgte 

 

Herefter vises eksamensbelastningen for den pågældende termin på lærerens Årsopgørelse. 
 

Den overførte eksamensbelastning vil også stå i listen Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab. 
 
Løntillæggene bliver automatisk oprettet med realiseringstypen Realiseret = Budgettereret. 
 

Vis periodisering for at få vist periodiseringen for tillægget. Det ses om det er periodiseret på en 
bestemt dato eller om det er periodiseret over hele skoleåret. Korriger, hvis det er nødvendigt. 

 

9.1.2. Ret i eksisterende eksamensbelastningstillæg  

Har man lavet ændringer i en lærers eksamensbelastning, kan man efterfølgende rette det til på siden 

Stamdata  Masseredigér lønposter og løntillæg. 
 

 Angiv radioknap i Vælg eksamenstermin… 

 Vælg en eksamenstermin i dropdown-menuen 

 Vælg det løntillægsår, som tillægget ligger i 

 Klik på Søg 
 

Herefter vises listen Søgeresultat. 
 

I dette eksempel er der blevet ændret i læreren eksamensbelastningen, og der kommer derfor en advarsel 
om at løntillæg for læreren er på 99,45 timer, men burde være 129,45 timer. 
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 Marker ud for det/de løntillæg der skal rettes  

 Klik på Ret valgte 
 

Løntillægget er efterfølgende rettet på lærerens Personlige tillæg og Årsopgørelse. 
 

9.1.3. Opret over/under-timer i det indeværende skoleår på baggrund af 

over/under-timer fra et tidligere skoleår 

For at oprette over/under-timer i det indeværende skoleår på baggrund af over/under-timer fra et tidligere 
skoleår gøres følgende:  
 

 Marker ud for Over/under-timer 

 Vælg skoleår i dropdown-menuen 

 Vælg en dato der ligger i det indeværende skoleår, hvor løntillæggene skal oprettes 

 Klik på Søg 
 

 
 

I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de lærere, der mangler at få overført over/under-timer: 
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 Sæt flueben ud for de over/under-timer der skal oprettes  

 Klik på Ret valgte 
 

Herefter vises over/under-timer på lærerens Årsopgørelse. 
 

Over/under-timer vises også i listen Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab. 
 
Løntillæggene bliver automatisk oprettet med realiseringstypen Realiseret = Budgettereret. 
 

 Klik på Vis periodisering for at få vist periodiseringen for tillægget. Det ses om det er 
periodiseret på en bestemt dato eller om det er periodiseret over hele skoleåret. Korriger, hvis det 
er nødvendigt 

 

9.1.4. Opret over/under-timer i det kommende skoleår på baggrund af 

over/under-timer fra et tidligere skoleår 

For at oprette over/under-timer i det kommende skoleår på baggrund af over/under-timer fra et tidligere 
skoleår gøres følgende:  

 Marker ud for Over/under-timer 

 Vælg skoleår i dropdown-menuen 

 Vælg en dato der ligger i det indeværende skoleår, hvor løntillæggene skal oprettes 

 Klik på Søg 
 

 
 

I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de lærere, der mangler at få overført over/under-timer fra et 
tidligere skoleår: 
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 Marker ud for de løntillæg der skal oprettes 

 Klik på Ret valgte 

 

Herefter vises over/under-timer på lærerens Årsopgørelse. Bemærk, at timerne vil være fordelt ud på de 
i periodiseringen valgte perioder. 

 

Over/under-timer vises også i listen Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab. 
 
Løntillæggene bliver automatisk oprettet med realiseringstypen Realiseret = Budgettereret. 
 

OBS! Teksten i kolonnen Beskrivelse må ikke ændres, da der så oprettes flere linjer i Årsopgørelsen 

og i listen Personlige tillæg, hvis man ændre i timetallet. Se punkt 9.1.2, Ret i eksisterende 
eksamensbelastningstillæg, side 129. 

 Klik på Vis periodisering for at få vist periodiseringen for tillægget. Det ses om det er 
periodiseret på en bestemt dato eller om det er periodiseret over hele skoleåret. Korriger, hvis det 
er nødvendigt 

 

 
 

OBS! Når over/under-timer overføres til det kommende skoleår, fordeles de over flere perioder i det 

kommende skoleår. Disse perioder kan korrigeres i boksen Periodisering på lærerens Personlige 

tillæg eller i Skoleopsætning  Regnskab. 
 

9.1.5. Ret over/under-timer 

Har en lærer fået overført over-/undertimer, men får efterfølgende registreret ekstra timer, kan dette 

rettes til på siden Masseredigér lønposter og løntillæg: 

 Marker ud for Over/under-timer 

 Vælg skoleår i dropdown-menuen 

 Vælg en dato der ligger i det indeværende skoleår, hvor løntillæggene skal oprettes 

 Klik på Søg 



  9. Vedligehold Lærerløn 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 133 af 185 

 

 
 

 Marker de lærere, som skal have rettet i deres over-/undertimer 

 Klik på Ret valgte 
 

9.1.6. Ret lønposter og løntillæg til standardperiodisering 

For at rette lønposter og løntillæg, som ikke følger den periodisering, som er opsat i Skoleopsætning > 
Regnskab, gøres følgende: 
 

 Marker radioknappen ud for Lønposter og løntillæg som ikke følger 

standardperiodiseringen i år 

 Vælg skoleår 

 Klik på Søg 
 

 
 

I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de lønposter/løntillæg, som har en forskellig periodisering fra 
standard periodiseringen i skoleopsætningen: 
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 Marker ud for de lønposter/løntillæg der skal rettes til standard periodiseringen 

 Klik på Ret valgte 
 
Herefter ses den nye standard periodisering inde på lønposten/løntillægget 
 

Herefter vises over/under-timer på lærerens Årsopgørelse. Bemærk, at timerne vil være fordelt ud på de 
i periodiseringen valgte perioder. 
 

9.1.7. Ret lønposter undervisningsnorm 

For at rette undervisningsnorm på lønposter, hvor holdelementets holdnorm ikke matcher, gøres følgende:  
 

 Marker radioknappen ud for Lønposter hvis undervisningsnorm ikke matcher 

holdelementets holdnorm i år 

 Vælg skoleår 

 Klik på Søg 
 

 
 

I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de lønposter, hvor holdelementets undervisningstimer variere 
fra holdnormen: 
 



  9. Vedligehold Lærerløn 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 135 af 185 

 
 

 Marker ud for de lønposter, hvor undervisningstimerne skal rettes til holdnormen 

 Klik på Ret valgte 
 

9.1.8. Ret lønposter fra avanceret til uden faktorer 

Lønposter, som har typen Avanceret (med faktorer og automatisk udregnet løntimer), kan her konverteres 
til lønposter uden faktorer. Konverteringen sker efter følgende regler: 
 

 UV. Norm, lærer, Note samt Hold bevares 

 Undervisningskontoen bevares 

 Rettekontoen bevares ikke 

 Alle faktorer samt rettetid på lønposten slettes 

 Timer (budgetteret) flyttes til adm. belastning – den konverterede lønpost kommer således til at 
være 0 timer 

 
For at konvertere en avanceret lønpost til en lønpost uden faktorer, gøres følgende: 
 

 Marker radioknappen ud for Lønposter i år XX af typen ’Avanceret’ ønskes 

konverteret til typen ’Uden faktorer’ 

 Vælg skoleår 

 Klik på Søg 
 

 
 

I den fremkomne liste, Søgeresultat, vises de lønposter, som står med typen Avanceret.  
 
 



  9. Vedligehold Lærerløn 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 136 af 185 

 
 
 
 
 
For at rette til Uden faktorer: 
 
 

 

 Marker ud for de lønposter, som ønskes rettet 

 Klik på Ret valgte 
 
Herefter er den valgte lønpost rettet til en lønpost uden nogen faktorer, og hvor løntimerstår i adm. 
belastning, og dermed ikke længere er synlig for den pågældende lærer på holdet: 
 

 
 

9.1.9. Rettelse af regnskabsperiodefejl 

Er der lavet ændringer i standardperiodiseringen/regnskabsperioden jf. Regnskabsperioder, rettes 
lønposter og løntillæg, som ikke følger standardperiodiseringen på følgende måde: 
 

 Klik på Stamdata  Masserediger lønposter og løntillæg  

 Sæt flueben ud for Lønposter og løntillæg 

 Vælg det skoleår, hvor lønposter og løntillæg er oprettet, som ikke følger standardperiodiseringen 

 Klik på Søg 

 Marker de linjer, som skal rettes, så lønposten/løntillægget følger standardperiodiseringen for året 

 Klik på Ret valgte 
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Lønposter og løntillæg, som ikke følger standardperiodiseringen i år, er nu blevet rettet på lærernes 
timeregnskab. 
 
 
 
 

9.2. Masseopret løntillæg 
På siden kan der masseoprettes løntillæg til flere lærere af gangen, som efterfølgende vises i listen 

Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab og i lærerens Årsopgørelse under Tillæg. 
 

 Klik på Masseopret løntillæg i Stamdata 
 

 
 

Skærmbilledet Masseopret løntillæg vises: 
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 Vælg de lærere, der skal oprettes løntillæg til ved at markere dem i listen, og føre dem til listen 

Valgte ved at klikke på pile-knapperne 

 Vælg Realiseringstype. Se mere i punkt 11.1.3.1 Realiseringstyper 

 Vælg Skoleår 

 Indtast en Beskrivelse af løntillægget 

 Indtast tillægstimerne enten i Administrativ belastning eller i Budgetteret timer. NB! 
Administrativ belastningstallet er ikke synligt for læreren – budgetteret timer er synligt for læreren. 

Er realiseringstypen sat til Realiseret = Budgetteret, vil feltet Realiserede timer ikke være 
redigerbar 

 Indtast Realiserede timer, hvis realiseringstypen Manuel realisering er valgt som 
realiseringstype 

 Klik på Vis periodisering for at få vist hvilke datoer løntillæggene oprettes 

 Tilknyt eventuelt en Konto til løntillægget 

 Indtast eventuelt en Kommentar 

 Indtast Intern Kode for tillægget 

 Klik på Opret 
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Herefter vises løntillægget på lærerens Årsopgørelse. 
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Løntillægget vises også i listen Personlige tillæg på lærerens Timeregnskab: 
 

 
 

NB! Teksten i kolonnen Beskrivelse må ikke ændres, da der så oprettes flere linjer i Årsopgørelsen og 

i listen Personlige tillæg, hvis man ændre i timetallet. 
Se mere i punkt 8.2 Ret eksisterende eksamensbelastningstillæg.  
 

9.3. Rettelse af realiseringstypefejl 
 
Ved ændring af standard for realiseringstype jf. Realiseringstyper, vil allerede eksisterende linjer ikke rettes 

automatisk. For at opdatere allerede eksisterende linjer, gå i Stamdata  Realiseringstypefejl 
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 Vælg den ønskede type fejl og klik Søg 
 

 
 

Herefter vises en liste med realiseringstyper, som skal rettes: 

 
 

 Sæt flueben ved de fejl der skal rettes 

 Klik på Ret valgte
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10. Opgaverealisering 
 
Det er muligt at realisere elevtid på skriftlige opgaver, hvor der bliver aflønnet for faktiske afleverede 
opgaver i stedet for hvor mange elever, der er tilknyttet holdet.  
 

10.1. Indstilling for realisering af elevtid 
Der findes to realiseringstyper for løntimer (rette): 
 

Realiseret = Budgetteret: Der aflønnes for det antal elever, som går på holdet 

Realiseret = 0: Der aflønnes for faktiske afleverede opgaver 
 

 Klik på Stamdata  Skoleopsætning   Generel  Regnskab 

 Sæt realiseringstypen til Realiseret = 0 under Realiseringstyper, for at aflønne for faktiske 

afleverede opgaver  

 
 

10.2. Ret lønpost (rettetid) 
Efter ændring af Realiseringstype for løntimer (rette), kan man rette realiseringstypen for alle 

lønposter under Stamdata Realiseringstypefejl.  
 

 Sæt flueben i typen Lønpost ”Lønpostrealiseringer af rettetid hvor 

realiseringstypen ikke svarer til afdelingens standard-indstilling” 

 Klik på Søg 
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 Vælg de lønposter, hvor realiseringstypen skal rettes 

 Klik på Ret valgte 

Inden Realiseringstypen for løntimer (rette) ændres til Realiseret = 0, ser posten i årsopgørelsen 
således ud: 

 
 

10.3. Overfør rettegodtgørelsestimer 
For at få rettegodtgørelsen med over i lærerens årsopgørelse, skal tallet overføres (og dermed godkendes) 
af en administrator. 
 

 Klik på Stamdata  Overfør rettegodtgørelsestimer 

 
 Søg på opgaver i en periode, hvor der kan overføres realiserede rettegodtgørelsestimer og/eller 

hvor rettekontoen, læreren eller datoen er ændret i forhold til nuværende realisering 

 Klik på Søg 
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 Sæt flueben i de opgaver, hvor realiserede rettetimer skal ændres til det beregnede 

 Klik på Overfør valgte 

Herefter vil tallet i de realiserede timer være ændret, da rettegodtgørelsen er kommet med over i 
lærerens årsopgørelse. Hvis en lærer efterfølgende registrerer en eller flere opgaver som afleverede, så 

kan tallet redigeres af en administrator igen på siden Overfør rettegodtgørelse.  
 

NB! En opgaveaflevering vil give løn uanset, om den er afleveret til tiden eller ej. 
 
Rettegodtgørelsen udregnes på følgende måde: Afleverede opgaver x Elevtid x Rettefaktor. 
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11. Skoleopsætning 
De indtastede oplysninger under skoleopsætning danner bl.a. baggrund for de tælledatoer, der benyttes i 
de forskellige taxameterindberetninger til UVM samt til beregning af Timeregnskab for hold. 
 

Skoleopsætningen findes ved at klikke på Stamdata  Skoleopsætning. 
 

 
 
Skoleopsætning kan opdeles i to: 

 Den generelle skoleopsætning er skolens grunddata, som ikke er årsafhængig 

 Opsætning for det enkelte skoleår, som kan variere mellem skoleårene 
 

11.1. Generel skoleopsætning 
 Klik på Stamdata  Generel  

11.1.1. Skoleoplysninger 

På fanebladet Skoleoplysninger udfyldes stamoplysninger om institutionen. 
Det er f.eks. på denne side, at det angives, hvem der er rektor på skolen, og dermed kommer til at stå på 
eksamensbeviserne, medmindre andet er opsat under fanen: Beviser. 
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11.1.2. Bevis 

På fanebladet Bevis udfyldes skolelederes underskrifter til uddannelserne.  

Feltet Institutionsoplysninger udfyldes med oplysninger op officielt navn etc. (fx adresse), der skal 

med på beviset. Derudover skal feltet Afdelingsinstitutionsnummer udfyldes med skolens inst. nr.  

Hvis der ikke bliver angivet en anden underskriver i kolonnen Skoleleder, vil lederen/rektor fra Generel 
skoleopsætning være underskriver for alle skolens uddannelser.  
Hvis der er flere forskellige uddannelser der skal have beviser med forskellige skole  oplysninger, kan man 

trykke Tilføj og lave en ny linje for bevis. I dette tilfælde, skal der udfyldes i feltet: Alle uddannelse på 
hver bevislinje. 
  
Underskrifter og skolens stempel kan uploades i de to sidste kolonner og bruges ved generering af 
beviserne. 
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11.1.3. Digitale prøver 

I øen Afleveringsprogram til digitale skriftlige prøver skal IP-adressen til afleveringsprogrammet angives. 
Det kan findes under Stamdata  Eksamen.  
Når IP-adressen er opsat vil dette være standard IP-adressen, som automatisk overføres til prøvehold. Den 
kan dog ændres for det enkelte prøvehold om nødvendigt. 
 

Dernæst kan man ændre Vagtkodeord. Det er det kodeord vagten/vagterne kan bruge under digitale 
skriftlige prøver for at få forbindelse til afleveringsprogrammet. Brugernavnet vil altid være "Vagt". 

11.1.4. Regnskab 

På fanebladet Regnskab angives, hvilken standard der skal bruges til lærerlønregnskabet. 
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11.1.4.1 Realiseringstyper 

Der kan her vælges standard realiseringstyper for både tillæg og løntimer. Når lærertillæg og løntimer 
oprettes vil deres realiseringstype som standard være den her valgte type. 
 
Realiseringstype for tillæg: 
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 Realiseret = Budgetteret: Det realiserede timetal være lig det budgetterede timetal uanset hvor 
mange timer, der reelt set er brugt 

 Realiseret = 0: Det realiserede timetal vil som udgangspunkt stå i nul.  

 Manuel realisering: Her kan der frit redigeres manuelt i det realiserede timetal uafhængigt af det 
budgetterede timetal 

 
Realiseringstype for løntimer (undervisning): 

 
 
 Realiseret = Budgetteret: Det realiserede timetal være lig det budgetterede timetal uanset hvor 

mange timer, der reelt set er brugt 

 Realiseret = 0: Det realiserede timetal vil som udgangspunkt stå i nul. Når timerne er planlagt (dvs. 
realiseret vja. Skemabrikker) så ændres tallet 

 
Ved ændring af standard for realiseringstype, vil fremtidige lønposter/tillæg, der oprettes, bruge den valgte 
realiseringstype. Allerede eksisterende linjer vil altså ikke rettes automatisk. 
 
Realiseringstype for løntimer (rette): 

 

 
 Realiseret = Budgetteret: Det realiserede timetal være lig det budgetterede timetal uanset hvor 

mange timer, der reelt set er brugt 

 Realiseret = 0: Det realiserede timetal vil som udgangspunkt stå i nul. Når timerne er planlagt (dvs. 
realiseret vja. Skemabrikker) så ændres tallet 

 

NB! 
Ved ændring af standard for realiseringstype, vil fremtidige lønposter/tillæg, der oprettes, bruge den valgte 
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realiseringstype. Allerede eksisterende linjer vil altså ikke rettes automatisk. Læs mere om, hvordan både 
realiseringstypefejl og krediteringsfejl rettes under Rettelse af realiseringstypefejl og Aktiviteter med et 
forkert antal realiserede timer 
 

11.1.4.2 Lærer-krediteringsroller  

Lærer-krediteringsroller findes under Stamdata  Skoleopsætning  Generel  Regnskab 
Denne funktion benyttes, hvis der aflønnes forskelligt afhængig af, om det er en lærer, vikar, vejleder osv., 
der er tilføjet til aktiviteten. Der sættes den faktor der menes der passer til de forskellige krediteringsroller. 
 
 

 
 

 Udfyld felterne og klik Gem/Anvend.  
 

NB! Den titel der indtastes, vil være den titel der vises på aktiviteten under Krediteringsrolle i drop 
down-menuen. 
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11.1.4.3 Kontodimensioner 

Kontodimensioner findes under Stamdata  Skoleopsætning  Generel  Regnskab 

 
Denne funktion benyttes for at få et bedre overblik over skolens timeforbrug. 
 

 
 

Formål: Er normalt det samme som CØSA formål 

Støtteformål: F.eks. kurser, møder, studietur, osv. 

Afdeling: Hvis en skole har flere forskellige afdelinger i Lectio 

Projekt: Hvis der er knyttet et projekt til en kontodimension, oprettes et projekt til kontodimensionen 
 

Alias: Her angives titlen på kontodimensionen eller en blot en beskrivelse – se eksempel i billedet ovenfor.  

Værdi: Her angives en kode, som skolen selv vælger. I boksen Formål er det ofte CØSA-formålsvædien 
der skrives i Værdi – se eksempel i billedet ovenfor.  
 

 Udfyld felterne Alias og Værdi  

NB! er feltet Værdi ikke udfyldt, kan kontodimensionen ikke gemmes, da det er værdien, der vises, når 
dette skal vælges. 
 

Efterfølgende kan kontodimensionen tilknyttes en aktivitet i dropdown-menuen Konto på aktiviteten. 
Oprettes der en kontodimension i skoleopsætningen med mere end én værdi, vises forskellige 
kombinationer af kontodimensionen i dropdown-menuen på aktiviteten. 
 

 
 
For at få et samlet overblik over hvilke kontodimensioner, der er blevet brugt, kan der laves en rapport med 

datakilderne Lærerløn og Lønregnskab under Rapportering. I datakilderne vil felterne Formål, 

Støtteformål og Afdeling være tilgængelige. Se punkt 14, Rapporter 
 

11.1.4.4 Autoudledning af kontodimensioner på aktiviteter 

Der kan automatisk udledes et forslag til en kontodimension på en aktivitet på baggrund af informationer 
indtastet i Lectio.  
 

 Klik på Stamdata  Krediteringsfejl  
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 Vælg Type nr. 8 ”Aktiviteter hvor kontoen afviger fra den, der kan autoudledes” 

 

 
 

 Vælg en Periode, hvor de aktiviteter der søges frem, skal ligge i 

 Klik på Søg 

 

Under Søgeresultat vil de aktiviteter, som Lectio har autoudledt en konto til, blive listet. 
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 Marker i Vælg ud for de aktiviteter, som skal have den konto, som Lectio har autoudledt 

 Klik på Ret valgte 
 

11.1.4.5 Regnskabsperioder 

Standardperiodiseringen er inddelt i ti perioder for månederne september til juni, hvori det budgetterede 
timetal fordeles ligeligt på de ti måneder. Det realiserede timetal vil ligeledes fordeles på perioderne – men 
afhængigt af den i skoleopsætningen valgte realiseringstype. 
 

Ønskes denne standardperiodisering ændret, benyttes funktionen Regnskabsperioder, som findes 

under Stamdata  Generel  Regnskab.   

 
 

 Vælg skoleåret, hvori periodiseringen skal forløbe 

 Klik på  
 

 
 

 Klik Vis periodisering 
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I boksen Periodisering vises de budgetterede og realiserede timer for skoleåret fordelt på en række 
perioder.  
 

 Ændre i perioderne ved at tildele en ny Dato, fjerne en linje  eller tilføje en linje  

 Klik på OK 

 Klik på Gem/Anvend på siden Regnskab 
 

NB! Under Rettelse af regnskabsperiodefejl kan man læse, hvordan man redigerer lønposter og løntillæg, 
som ikke følger standardperiodiseringen, hvis der er foretaget ændringer i  
standardperiodiseringen/regnskabsperioden. 
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11.1.1. Andre systemer 

På fanebladet Andre systemer, udfyldes skolens password til de systemer, som Lectio skal kunne 
kommunikere med. 
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11.2. Opsætning for skoleår 
Lectio skolernes skoleår er opsat af Lectio support. Hvis der skal ændres i længden af et skoleår, ringes ind 
til Lectio support. Der er et par ting skolerne skal være opmærksom i forbindelse med skoleårets start og 
slutdato, som er sat op på Lectio supportens administrerende sider: 
 

 Hvis det gamle skoleår varer lige til det næste skoleår starter, så skal det gamle skoleår slutte en 
søndag og den nye starte en mandag 

 Hvis man flytter skoleårets start, så skal man sikre sig, at der ikke findes dagsmoduler på de dage, 
der nu bliver inkluderet i det nye skoleår 

 
Når skolen skal lave indstillinger og opsætte sin egen Lectio skole, vælges det skoleår, hvor opsætning skal 
tilpasses. 
 

 

11.2.1. Timeregnskab 

På fanebladet Timeregnskab indtastes standardværdier for timeregnskabet for det valgte skoleår: 
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 Under Modullængde – Standardværdi indtastes skolens standard Modullængde i 

minutter. Der kan kun anvendes hele minuttal. Tallet anvendes til at omregne moduler til timer i 
de tilfælde, hvor der benyttes moduler til kreditering af en lærer på en anden aktivitet.  

 

 I boksen Timeregnskab - Opgørelsesdatoer indtastes skoleårets elevopgørelsesdatoer samt 
startdatoen for tidsregistreringen.  
Slutdatoen for tidsregistreringen er altid et år efter denne dato. Man kan hermed skrive f.eks. d. 
1/1 og få tidsregistreringen til at følge finansåret. Hvis der ikke indtastes nogen dato, følger 
tidsregistreringen automatisk skoleåret 

 
Der skal vælges mindst 1 opgørelsesdato og maksimalt 4 opgørelsesdatoer. Lectio vil opgøre antallet af 
elever på holdene ud fra disse datoer. Dvs. at der også kigges på, om en elev har en indmeldelses- eller 
udmeldelsesdato på holdet, der ligger før eller efter opgørelsesdatoerne. 
 
Bemærk, at Lectio kun foretager en elevoptælling. Lectio opdaterer ikke automatisk lærernes 
timeregnskab. I stedet for viser Lectio antallet af elever på opgørelsesdatoen. Administrator skal dernæst 
aktivt opdatere/godkende elevtallet før det indgår i lærerens timeregnskab. Administrator kan også selv 
angive et andet elevtal manuelt, hvis det af en eller anden årsag skulle være nødvendigt. 
 

 I boksen Timeregnskab - Undervisningstillæg – Standard værdier indtastes de værdier 

for hhv. Forberedelsesfaktor, Administrationsfaktor, Pausefaktor, Rettefaktor og 
Andetfaktor som skal være standardværdi for nye avanceret lærerlønposter. Værdierne kan også 

ændres lokalt på holdenes faneblad Timeregnskab. Et eksempel på en Andetfaktor kunne være 
en lokalaftale 

 I boksen Skoleår (fuldtidselever) angives start- og slutdato for skoleåret. 
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 I boksen Taksameter datoer angives starttidspunkt for henholdsvis 1. og 2. semester i 
skoleåret. Disse datoer benyttes til at sætte skolens tælledato til brug for beregning af elevtallet til 
aktivitetsindberetningen. Tælledatoen vil være den 20. dag efter den angivne dato 

11.2.2. Terminer 

På fanebladet Terminer kan hhv. skriftlige og mundtlige protokollinjer frigives for de enkelte terminer. 
Lige så snart der er sat flueben ved en termin, vil eleverne kunne se de pågældende protokollinjer på deres 
karakterside. 
 

 

11.2.3. Prøveterminer 

På fanebladet Prøveterminer angives om terminerne er aktive og værdier for opstartstimetal: 



                                                                                                                          11. Skoleopsætning 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 159 af 185 

 
 

 Er der sat flueben ved Aktiv ud for en termin, betyder det at terminen anvendes på skolen i det 
valgte skoleår 

 

 I kolonnerne Standard opstartstimetal og Std.timetal for AT/EP indtastes 
stadnardværdier for aflønning ved eksmanerner 

11.2.4. Eks. Offentliggørelse 

På fanebladet Eks. offentliggørelse angives skolens frigivelsestidspunkt for eleverne for de 
pågældende eksamener: 
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 I kolonnen Eksamener offentliggøres kl. angives det tidspunkt på den udmeldte dato (af 

ministeriet), som elever og lærere kan se eksamensplanen 

 I kolonnen Særligt offentliggørelsestidspunkt kan angives en dato og et klokkeslæt, hvor 
prøvehold, som er sat til særlig offentliggørelse bliver offentliggort 

 I kolonnen Er standard angives om den oprettede termin er den standardindstilling, som sættes 
på prøvehold når disse oprettes 

 I kolonnen Vis frigivelsesdato på forside, vil lærere og elever kunne se 
offentliggørelsestidpunktet på deres forside 

11.2.5. Moduler 

På fanebladet Moduler er angivet oplysninger om kreditering af aktiviteter i det valgte skoleår: 
 

 
 
Lektionernes minutlængde optælles automatisk ud fra hvert modulnummers start- og sluttidspunkt
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12. Elevopgørelse 
 Vælg Stamdata  Elevopgørelse 

 Klik Vis 
Herefter vises en liste med skolens aktive elever på den pågældende dato. 
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13. Rapporter 
Lectio giver mulighed for at generere flere forskellige rapporttyper over skolens data i Lectio. Skolen kan 
med rapporteringsfunktionen designe sine egne, individuelle rapporter, der passer til skolens specifikke 
formål, herunder også bestyrelsesrapporter. 
 

Funktionen Rapportering er placeret under Stamdata  Rapportering eller under Hovedmenu  

Rapportering: 
 

 
 
Rapporteringsfunktionen kan trække data fra forskellige datakilder: 
 

Elever: Oplysninger om elevers stamdata, herunder adresser, telefonnumre, ansøgerdata, værger 

Lærere: Oplysninger om læreres stamdata samt kompetencer, løn og ansættelse 

Holdelement: Oplysninger om hold, lektioner og fravær hertil.  

Lærerløn: Herunder stamdata, antal lektioner, krediterede lektioner, kontodimensioner m.m. 

Eksamensbeviser: Mulighed for at generere rapporter på snit og enkeltkarakterer for elever, klasser, 
studieretninger m.m. 

Eksamensbeviskarakterer: Mulighed for at oprette rapporter over alle karakterer, der indgår i et 
eksamensbevis. 

Protokollinjer: Alle karakterer oprettet som protokollinjer 

Fastholdelsestiltag: Herunder stamdata, optagelse, udmeldelse, indsatsområder, varsler og fravær 

Ansøgere (findes også under ansøgerfunktionen): Herunder oplysninger om adresser, ønsker, 
fordelinger m.m. 

Fravær (fremmøde): Herunder elevnavn, CØSA formål, hold, elevfraværsminutter m.m. 

Fravær udspecificeret (fremmøde): Herunder elevdata, fravær procent- minutter- og moduler, 
aktivitetstype, periode, fraværsårsag m.m. 
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Fravær udspecificeret (skriftligt): Herunder elevdata, fravær procent, opgave, karakter, elevtid mv. 

Bogtitler: Oplysninger om bøger i Bogdepotet 

Boglån: Oplysninger om boglån, herunder reservation, hold, bogoplysninger 

Reservationer: Herunder bogreservationer, bogoplysninger m.m. 

Elev-Holdelement placeringer: Herunder elevdata og hold 

Lærer årsregnskab: Oplysninger om læreres løn, ansættelse, krediteringer m.m. 

Lønregnskab: Oplysninger om lærerløn, kontodimensioner, timer, realisering af elevtid, hold m.m.  

Eksamen – Indgående censur: Eksamener for indgående censur, lærerløn, censor m.m. 

Eksamen – Udgående censur: Eksamener for udgående censur, lærerløn, censor m.m.  

Elevaflevering: Herunder opgavetitel, afleveringsdato, lærer, hold, karakter, elev plagiering mv.  

Tidsregistrering: Herunder lærer, aftalte timer, mv.  
 

13.1. Opret rapport 
 

 Klik på Stamdata  Rapportering  

 
 
Her vises alle skolens egne rapporter samt alle standardrapporter. For at sortere på en bestemt kolonne 
klikkes på overskriften for kolonnen. Dette kan være en hjælp til lettere at finde den ønskede rapport. 

13.1.1. Standard rapportskabeloner 

Oversigten viser de rapporter, der er gemt på skolen. 
Der skelnes mellem Global og Lokal rapporttype, hvor Global er udformet af Lectio og Lokal er skolens 
egne.  

 
 



  13. Rapporter 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 164 af 185 

Lectio har lagt et antal globale skabeloner i rapportgeneratoren, der dækker nogle af de rapporter, Lectio 
har modtaget flere ønsker om at lave. Dette drejer sig især om rapporter, der viser eksamensdata. 

 For at få vist rapporten klikkes på rapportens navn 

 For at redigere rapportens kolonner, klikkes på rediger ikonet  ud for rapporten 

13.1.2. Opret ny rapportskabelon 

Skolen kan lave egne rapporter ud fra prædefinerede datakilder. 
Dette giver skolen mulighed for at arbejde målrettet med egne data og få vist præcis de oplysninger, der er 
relevante for skolens arbejde. 

 Vælg datakilde for rapporten 

 Klik på Opret rapportskabelon for at oprette en ny rapport 
 

 
 

Skærmbilledet Opret rapportskabelon åbnes, og det er her muligt at navngive sine rapportskabelon, 

tildele den en Beskrivelse og Kategori.  

 

 

 
 

Hvis en rapportskabelon bruger en kategorien Eleveksporter, så kan den bl.a. trækkes Stamdata  

Elever  
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Hvis en rapportskabelon bruger kategorien Holdeksporter kan skabelonen trækkes via Stamdata  

Hold 

 
 
Det er muligt at vælge mellem en lang række af felter, der kan medtages i en rapport. Felterne kan både 
anvendes som filtreringsfelter (angiver hvor mange data der skal med i rapporten) og kolonnefelter. 

 
De forskellige datakilder kan åbnes ved at klikke på pilene: 
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Herefter vises de tilgængelige felter. Som udgangspunkt kan alle felter, der er under den pågældende 
datakilde i Lectio, indgå som mulige rapportdata.  
 

Tilgængelige felter: Under tilgængelige felter ses de muligheder for kolonner, der er at vælge imellem. 
Ved at klikke på  vælges et felt ud til rapportfelt. Ved at klikke på  vælges et felt ud til filter; det felt 
der bestemmer, hvor mange oplysninger der skal tages med. 
 

Rapportfelter: Her står de kolonner der kommer med i rapporten. Det er muligt at vælge det samme felt 
2 gange til rapporten, så man kan lave forskellige sorteringer på den samme oplysning. 
Kolonnerne kommer ud i rapporten i den rækkefølge, de står i skabelonen. Man kan flytte felterne rundt 
ved at trække og slippe. 
 
Felterne kan sorteres på forskellige måder: 
 

 
 

Gruppér samler oplysninger af samme slags, så de står lige under hinanden i rapporten 

Antal viser, hvor mange der er af oplysningen 

Sum viser det sammenlagte tal 

Minimum, Gennemsnit og Maksimum bruges især til visning af karakteroplysninger 
 

Filtreringsfelter: Her kan oplysningerne filtreres, så det kun er en vis mængde af den data, der ligger på 
skolen, der tages med. Det kan eks. være en bestemt måned, en bestemt holdtype eller lignende. 
 



  13. Rapporter 

 
 

Lectio Administratorvejledning  Side 167 af 185 

Filtreringen kan indstilles vha. de forskellige begrænsningsmuligheder, for at medtage større eller mindre 
data. 
 

 
 
Rapporten udformes på følgende måde: 

 Udfyld felterne i boksen Rapportskabelon 
 

 
 

 Vælg de felter, der skal med i rapporten, ved at klikke på . Et felt kan godt indgå mere end 1 
gang, hvis man skal bruge forskellige visninger af oplysningerne i feltet. 

 Vælg filtre ved at klikke på  

 Byt rundt på rækkefølgen af felter/filtre ved at holde venstre mussetast nede på feltet og trække til 
den korrekte position 

 Klik på Vis rapport for at vise rapporten i Excel 
 
Rapporten åbner herefter i Excel: 
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Den rækkefølge felterne vælges i, angiver rækkefølgen de står i kolonnerne i rapporten.  

 Klik på Gem som ny skabelon for at gemme rapportskabelonen 
 
Rapporten ligger nu gemt under skolens egne skabeloner. 
Rapporten vil altid blive dannet ud fra det aktuelle datagrundlag, således at nyoprettede elever vil komme 
med i rapporten, når den åbnes. 

13.1.3. Rediger eksisterende rapportskabelon 

 Klik på Rediger-ikonet ud for rapporten, hvorefter rapporten åbnes 

 
 

 Tilføj eller fjern kolonner 

 Klik på Gem ændringer  
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14. CPR-integration 
CPR-integration giver skolen mulighed for at elevers navn, adresse automatisk bliver opdateret fra CPR-
registret. Denne kørsel kører hver aften, hvis den automatiske kørsel er aktiveret. Er manuel kørsel 
aktiveret har skolen mulighed for at lave et manuelt opslag på en elev.   

14.1.1. Aktiver løsningen 

Kontakt Lectiosupport for at få aktiveret CPR-integrationen på skolen. Herefter skal selve integrationen 
sættes op og CPR vilkårene accepteres.  

Tilgå Skoleopsætning  Generel  Andre Systemer 

I bunden af siden skal CPR-register tilføjes som en ny type brugernavn/adgangskode-type. 

 Åbn dropdown-menuen 

 Vælg CPR-Register 

 Klik Tilføj 

 
Øverst på siden vil øen CPR-Register fremgå.  

 
Heri kan der angives et eller to flueben: ”Automatisk kommunikation” og ”Manuel 

kommunikation” alt efter om man vil sætte kørslen op til automatisk eller manuel.  

Til at starte med skal der kun angives et flueben i Manuel kommunikation. Ved aktivering accepteres 

de vilkår fra CPR, der står beskrevet Husk til slut at klikke Gem. 
Efter aktiveringen, vil der på de enkelte elevers stamdata, ud for eleven CPR-nummer være et lille ikon: 

 
Dette Ikon giver mulighed for et manuelt opslag hos CPR på det pågældende cpr-nummer. 

NB! CPR-integrationen er ikke afdelingsbestemt. Kørslen slår igennem på alle afdelinger.  
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14.1.2.  Aktivering af den automatiske kørsel 

Når man har fulgt vejledningen, der står i punkt 15.1.1. Aktiver løsningen, skal den daglige automatiske 
kørsel aktiveres. Dette gøres ved først at lave et indledende opslag på alle de aktive elever.  

Det gøres under Stamdata  CPR-Integration  Opstart 

 
På denne side bruges knappen Opdatér alle elever til at foretage den faktiske opdatering af skolens 
elever ifm. opstart af CPR-integration.  

Når den kørsel har kørt for alle eleverne, skal der sættes flueben i Automatisk Kommunikation. Dette 

gøres under Skoleopsætning  Generel  Andre Systemer. Aktiveringen af den automatiske 
kommunikation skal gøres samme dag som opdateringen, for ellers vil hændelser for elever på skolen, der 
flytter efter den sidste fulde opdatering og inden automatisk tilknytning aktiveres, ikke blive opdaget af 
Lectio. (Lectio henter ændringer der er sket siden dagen før) 

NB! Alle ændringer foretaget via CPR-integrationen kan ses i Log-filer under Hovedmenu.  
 

14.1.3. Navnebeskyttede elever 

Elever, der står som navnebeskyttet i CPR vil blive opdateret i Lectio og automatisk få et visningsnavn, hvori 
der vil står <NAVNEBESKYTTET>.  

 
Det er derfor vigtigt efter opdateringen at tjekke de navnebeskyttede elever.  

De navnebeskyttede elever findes under Stamdata  Elever  ? 

 
 
Det er kun visningsnavnet, der er blevet tilføjet med <NAVNEBESKYTTET>. Elevens korrekte navn vil stadig 
fremgå under stamdata. 
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Hvis elever, der er navnebeskyttede i CPR ikke vil stå som navnebeskyttet i Lectio, så løses det problem ved 
f.eks. at angive et punktum i visningsnavnet. Det gør at CPR-opdateringen ikke overskriver visningsnavnet, 
når kørslen hver aften kører.   
Visningsnavnet bliver brugt overalt i Lectio bortset fra på beviset, hvor det korrekte navn vil fremgå.   
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15. UNILogin indberetninger 
 
 
UniLogin indberetninger bruges til at indberette elever, hold og grupper. Det bruges til at aktivere andre 
tjenester, f.eks. Politikens arkiv. Før har man gjort det manuelt, nu opdateres det automatisk, så de andre 
tjenester kan se hvem, der er medlem. 

15.1.1. Godkend Lectio til at kommunikere med UNIlogin 

Kontakt Lectiosupport for at modtage en godkendelse, som i skal acceptere på 
https://tilslutning.stil.dk/tilslutning/.  

15.1.2. Aktiver løsningen 

 Tilgå Skoleopsætning  Generel  Andre Systemer 

I bunden af siden skal UNILogin integration tilføjes som en ny type brugernavn/adgangskode-type. 

 Åbn dropdown-menuen 

 Vælg UNILogin integration 

 Klik Tilføj 

 
Midt på siden vil øen UNILogin integration fremgå: 
 

 
Her skal der ikke udfyldes noget før den første kørsel manuelt er kørt. Når den er kørt skal der kun angives 

flueben i Automatisk kommunikation.  

 
 
 
 
 
 
 

https://tilslutning.stil.dk/tilslutning/
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15.1.3. Første kørsel 

 Tilgå Stamdata  UNILogin indberetninger 

 Her skal der dannes en eksport fra UNIlogin. Klik på Eksporter fra UNILogin 

 
Hvis ønsket kan XML’filen kigges igennem for at se om det hele ser ok ud. XML’filen indeholder grupper 
(klasser i Lectio), lærere og elever + deres brugernavn og engangsadgangskode. For at se filen igennem klik 

hent xml. XML Filen fungerer blot som en sammenligning til at sige noget om indholdet mht. hvilke data 

der er kompatible. Når Eksporten er fuldendt skal den indlæses i Lectio. Klik Indlæs.  
 

 

NB: Engangsadgangskoden vil ikke påvirke de allerede oprettede brugernavne/adgangskoder i Lectio. I 

enkelte tilfælde, hvis elevens ikke allerede har haft UNI-login, vil eleven få tildelt et brugernavn og 

engangsadgangskode til UNI-Login, som ikke er et Lectio-brugernavn/adgangskode.   

Når indlæsningen er fuldendt får man af vide, hvor mange brugere, der er opdateret mm.  
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Nu skal der genereres en indberetning. Klik Generer ny unilogin-indberetning. 

  

Her er der igen mulighed for at tjekke Xml’filen igennem. Klik hent xml.  

 
Send indberetningen afsted når den er klar til at blive indberettet via. Send knappen 

Når den første indberetning er sendt afsted kan der angives flueben i Automatisk kommunikation under 

Generel Skoleopsætning og Andre systemer. Herefter bliver der automatisk kørt en kørsel hver 

aften.  
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16. SPS Oversigt 
 

I SPS oversigten kan der ses et overblik over de elever fra skolen der er blevet tildelt SPS. Der kan 
ses hvilken type SPS der er tildelt, dato for indstillingen og et overblik over Bevilligede timer og 
Resterende timer. Ved at højre klikke på elevernes navn er det muligt at navigere til elevens 
stamdata og her se timerne udspecificeret på elevens faneblad SPS.   
 

 
 
Læs mere om SPS indstillinger i afsnit 6.2.15 SPS 
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17. Dokumenthåndtering  
 
Integrationen mellem Lectio og arkivprogrammerne IMS og Docunote gør det nemt for brugerne at 
håndtere arkivering af dokumenter og fremsendelse digital post. 

For at aktivere funktionen og sætte sin skole op til enten IMS eller DocuNote tilgås  Stamdata  

Skoleopsætning  Generel  Andre systemer  
 

Nederst på siden vælges Dokumenthåndteringsintegration i dropdown-menuen og der klikkes Tilføj 

 
Nedenstående ø vil blive tilføjet, og heri er det kun nødvendigt at udfylde feltet Program med enten IMS 
eller DocuNote, alt efter hvad skolen benytter sig af.  

 
 

DocuNote 

For at tilføje elevarkivet i IMS eller DocuNote, skal man gå i Stamdata  Elever. 

På elevens stamdatablad, klikkes der på de tre streger, hvorefter der kommer en boks frem, hvor man 

vælger Elektronisk dokumenthåndtering (DocuNote)/(IMS Arkiv) afhængig af skoleopsætningen. 

 
Når man har klikket her, viderestilles man til IMS eller DocuNote, hvor man kan arbejde med 
dokumenthåndteringen. 
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17.1. Brevflet til Digital post 
 

Tilgå Stamdata  Hold  Elever 

I bunden af denne side fremgår øen Udskrifter, som giver mulighed for at brevflette til digital post. Ved 

klik på Brevflet vises siden Brevfletning:  

 
På denne side kan brugeren markere flueben ved de elever, som man ønsker at brevflette til. Man kan 

vælge en skabelon ved hjælp af knappen Vælg/Upload skabelon. Man kan enten bruge en af Lectios 
standardskabeloner, eller man kan lave sin egen. Læs mere om oprettelse af brevskabeloner i Lectio 
Censormodulvejledning afsnit 2.1  

https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_Censormodulvejledning.pdf
https://www.lectio.dk/pdf/Lectio_Censormodulvejledning.pdf
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På siden er det muligt at få vist de feltkoder, som kan bruges som mergefields i sin egen skabelon, ved at 

trykke på Vis feltkoder. Feltkoderne trækker oplysninger fra Lectio til brevfletningen. 

 
Når man har uploadet en brevskabelon med de ønskede mergefields, genereres et dokument med de 
ønskede informationer. Det dokument der genereres, indeholder et dokument pr. elev, der er markeret 
flueben ved. 
Indeholder dokumentet et cpr.nr. kan dette læses af arkivsystemet, hvilket betyder, at man nemt via print 
til arkivsystemet kan sende dokumentet i pdf-format som digital post.   
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18. Krediteringsfejl 
 

Krediteringsfejl findes i Stamdata  Krediteringsfejl  

 
 

 
Der findes 9 forskellige typer fejl. Ved at sætte flueben ud for fejlene kan man fremsøge denne slags fejl. 
Der skal også sættes en periode for fremsøgningen.  
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Fejlene kan nu blive rettet ved at vælge, hvilke af de fremsøgte fejl, man vil have rettet og trykke på Ret 

valgte. 
 

18.1. Lektioner, der ønskes flyttet til et modul 
Hvis en skole bestemmer sig for at ændre ringetider i løbet af et skoleår, vil oprettede lektioner ikke 
automatisk blive tilpasset de nye ringetider. Det er derfor muligt at fremsøge lektioner med bestemte start- 
og sluttidspunkter og flytte disse lektioner til modul med de nye ringetider.  
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18.2. Aktiviteter med et forkert antal realiserede 

timer 
Når realiseringstypefejlene er rettet jf. Rettelse af realiseringstypefejl, skal krediteringsfejlene rettes 
efterfølgende. 
 

 Vælg Type nr. 6 Lektioner med et forkert antal realiserede timer. 
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 Angiv en Periode og klik Søg 
 
I den fremkomne liste vises 500 fejl ad gangen, som skal rettes. Dette skal dog kun gøres denne ene gang, 

når man har valgt en fast realiseringstype under Skoleopsætning – Regnskab. Man har også mulighed 
for at rette alle fejl samlet på en gang. 
 

 Sæt flueben ud for de linjer, som skal rettes 

 Klik på Ret valgte eller Ret alle, hvis alle skal rettes 
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19. Datasletning 
 
Lectios datasletningsfunktion er ment som en hjælp til nemt at identificere og slette data i Lectio.  
Datasletningen er inddelt i forskellige områder, hvor systemet identificerer sletbart data på baggrund af en 
række sletteregler. Disse sletteregler står nærmere beskrevet i hjælpeteksten på datasletningssiden i 
Lectio.  
 
Vi implementerer løbende nye områder og muligheder for datasletning. 
 

Datasletningsfunktionen findes i Stamdata  Avanceret  Datasletning: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Når man tilgår Datasletning, vil man først blive taget til fanen Information. Her vil man blive bedt om 

at vælge en af 3 faner, som er henholdsvis Dataslettere, Elev og Lærer.   

Den førstnævnte fane indeholder nogle generelle sletbare dataområder; såsom logins, skemalægning, 
fraværsregistrering mm. De næste to faner indeholder dataområder, der kan slettes samlet vedrørende 
elever og lærere. Her er der eksempelvis tale om stamdataoplysninger, karakterer, fraværsårsager 
kompetencer mm.  
Ud fra hvert dataområde står først en beskrivelse af slettereglen gældende for netop det område. Helt til 
højre ses en beskrivelse af, hvor meget data der er tale om, og dermed hvad der slettes.  
 
En typisk fane kunne eksempelvis se ud som på billedet nedenfor.   
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Hvis man ønsker at slette de forskellige data i områderne, klikker man på knappen Slet, enten ud for den 
enkelte række under dataslettere eller nederst på siden, som på billedet ovenfor. Herefter slettes samtlige 
data for de markerede dataområder. Man skal altså være opmærksom på, at man ønsker at slette alle data. 
På fanerne Elev og Lærer vil det være alle dataområder, der slettes samlet. 
  
Som nævnt ovenfor, henvises der til hjælpeteksten på datasletningssiden, hvis der ønskes yderligere 
information om, hvilke sletteregler, der gælder for de forskellige dataområder.   
 

 
 
 
 
 
 
 


