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Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i 
modulerne: ”Afdelinger” og ”MultiUser”. 
 
Modulet Afdeling 
Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fælles-
skema. Denne skole kan bestå af en eller flere 
afdelinger.    
 
MultiUser 
MultiUser anvendes af forskellige uddannelses-
institutioner, der består af flere selvstændige 
skemalægningsenheder. Nogle steder benævnes 
disse enheder som en skole med eget skema og 
andre steder som en afdeling med eget skema. 
I Untis MultiUser benyttes ordet ”Skole”, men for 
nogle uddannelsesinstitutioner, giver det bedst 
mening, at oversætte en skole = en afdeling. Det er 
helt OK, hvis blot man er opmærksom på, at ordet 
afdeling i MultiUser og modulet Afdeling ikke 
dækker over det sammen. En afdeling = en skole i 

MultiUser kan godt have flere under-afdelinger.  
 

Betegnelse I alle stamdatatabeller SKAL kolonnen ”Betegnelse” 
udfyldes. Betegnelsen er unik i Untis, der kan 
derfor ikke indtastes to ens betegnelser. 
Af hensyn til visningen rundt om i programmet, er 
det hensigtsmæssigt at oprette korte betegnelser. 
Hvis der er behov for en uddybning, kan den 
indtastes i kolonnen ”Hele navnet”. Det er frivilligt, 
om kolonnen ”Hele navnet” udfyldes.  
 

Blok En blok består af mindst 3 lektioner, der knyttes 
sammen og bliver placeret i forlængelse af 
hinanden i skemaet. 
Eks. 
Hvis der til en undervisning skal være 3 blokke med 
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4 lektioner i hver blok, skal der skrives følgende i 
kolonnen ”Blok”: 4,4,4. 
 

Bånd Bånd = Samtidig undervisning (samme placering i 
skemaet). 
Det kan fx være valgfag. 
 

Dobbeltlektion En dobbeltlektion består af netop 2 lektioner, der 
knyttes sammen og bliver placeret i skemaet i 
forlængelse af hinanden. I kolonnen ”Dobbeltlek.” 
kan indtastes antallet af dobbeltlektioner. 
 
Eks. på indtastninger i kolonnen ”Dobbeltlek.” 

 2-4 Der skal oprettes mindst 2 og maksimalt 4 
dobbeltlektioner. 

 2-2 Der skal oprettes netop 2 dobbeltlek-
tioner. 

  

Hele navnet Se under: Betegnelse. 

Hold Se under: Klasse. 

Klasse En klasse er en gruppe af elever, der ALLE 
undervises sammen (stamklasse).  
I modsætning til et hold, der består af delmængder 
af elever fra en eller flere klasser fx i forbindelse 
med valgfag. 
 
Eks. 
Klasse: 1A, 1B og 1C er stamklasser. 
Hold: 1ab. Et hold, hvor nogle af eleverne fra 
klasserne 1A og 1B kan deltage. 
Hold: 1abc. Et hold, hvor nogle af eleverne fra 
klasserne 1A, 1B, 1C kan deltage. 
 
I menuen: Stamdata Klasser oprettes både 
klasser og hold. 
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Kobling Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal 
knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler 
benævnes det i Untis som en kobling. 
 
Eks. 1 
Til en undervisning er der koblet 5 lærere, 1 fag og 
1 klasse. 
Undervisningen (skemabrikken) bliver placeret på 
den samme position i skemaet – og optræder i 5 
læreres og 1 klasses skema med ét fag. 
 
Eks. 2 
Til en undervisning er der koblet 5 hold, 3 fag og 3 
lærere. 
Undervisningen (skemabrikken) bliver placeret på 
den samme position i skemaet – og optræder i 3 
læreres og 5 holds skemaer med de 3 fag (der kan 
være knyttet til hver sin lærer). 
 

Kursus Et kursus er et valghold, der består af en gruppe af 
elever. 
 

Kursusplanlægning Kursusplanlægning = Valgfagsplanlægning 

Lektion En lektion er en skemabrik med et start- og et 
sluttidspunkt i forhold til det oprettede ringetidssæt. 
Ringetidssættet er knyttet til skolens klasser/hold. 
 
I Untis kan en undervisning tildeles enten et antal 
ugelektioner = UL eller et antal årslektioner = 
Årslek. 
Hvis der lægges et grundskema, der gælder i alle 
uger, skal antallet af lektioner indtastes i kolonnen: 
UL. 
Anvender skolen derimod modulet Kalender-
Semesterskema (forskellige skemaer uge for uge), 
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skal antallet af årslektioner indtastes i kolonnen: 
Årslek. 
 

Optimering I Untis er der flere steder, hvor optimering kan 
anvendes. Det kan fx være 

 Optimering af skema = automatisk 
skemalægning. 

 Optimering af lokaler = sætter automatisk 
lokaler på skemabrikkerne i forhold til de 
lokaler, der er på undervisningen. 

 Optimering i modulet Kalender-
Semesterskema =  automatisk fordeling af 
årslektionerne i Kalender-Semesterskemaet. 

 
Når Untis optimerer, er det i forhold til de ønsker og 
prioriteringer, der er indtastet. 
 

Parallelkurser Parallelkurser = Valghold med samme indhold og 
niveau. 
 

Skemabrik Se under: Undervisning 

Skole/afdeling Se under: Afdeling/skole. 

Skoleår Et skoleår er en skemalægningsperiode, der kan 
være mindre eller lig med et år. 
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Stamdata Stamdata  Klasser: Tabel med skolens 
klasser/hold. 
Stamdata  Lærere: Tabel med skolens 
lærere/undervisere. 
Stamdata  Fag: Tabel med skolens fag. 
Stamdata  Lokaler: Tabel med skolens lokaler 
(nogle skoler anvender ikke lokaler i skemalæg-
ningen). Untis fungerer dog bedst, hvis denne tabel 
indeholder minimum to lokaler (opret evt. 2 fiktive 
lokaler). 
Stamdata  Elever: Tabel med skolens 
elever/studerende (nogle skole udfylde/benytter 
ikke tabellen). 
 

Valgfag Valgfag er et fag, der kan vælges af  forskellige 
elever fra forskellige klasser. 

Valghold Valghold er et kursus, der består af en gruppe af 
elever, der har det samme valgfag. 

Ugelektioner = UL Se under: Lektioner. 

Undervisning En undervisning er en eller flere skemabrikker, hvor 
stamdataelementer bliver knyttet sammen. Når 
undervisningen (skemabrikken) er oprettet, er den 
klar til at blive placeret i et skema. 
En skemabrik kan fx indeholde en lærer, en klasse, 
et lokale og et fag.   
 
En undervisning skal indeholde mindst to stamdata-

elementer, hvor minimum en klasse eller en lærer 
er tilknyttet. 
 
Når der oprettes en undervisning, tildeler Untis 
automatisk undervisningen et undervisnings-
nummer (U-nr.). Se under: Undervisningsnummer. 
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Undervisnings- 
nummer 

Alle undervisninger, der oprettes får automatisk 
tildelt et undervisningsnummer i kolonnen ”U-nr.” Et 
undervisningsnummer er unikt – og kan ikke 
ændres.  
Bliver en undervisning slettet, vil undervisnings-
nummeret ikke blive anvendt igen. Det har ingen 
betydning, at der er ”huller” i rækkefølgen af 
undervisningsnumre. 
 
Undervisningsnummeret vises mange steder i 
programmet, og er en nem måde at identificere en 
skemabrik – uanset om den vises i et skema, i 
skemadialogen, i lokaleoptimeringen eller andre 
steder. 
 

Årslektioner Se under: Lektioner. 
 

 


