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1 Forord

I løbet af sine mere end tredive års udvikling er Untis vokset til et meget omfattende stykke værktøj. Den
rigdom af funktioner og indstillinger - og ikke mindst omfanget af denne vejledning - kan derfor på nye
kunder måske virke lidt afskrækkende.

Af denne grund anbefaler vi også, at du studerer det meget tyndere hæfte "Introduktionsmanual til Untis"
nøje. Dette fører dig med letforståelige eksempler gennem alle trin i skemaplanlægningen med Untis: Fra
installation af programmet over indtastning af skoledata til indtastning af skolens stamdata. Videre over
indtastning af undervisning, den egentlige skemalægning ved hjælp af Optimering , diagnose af den
beregnede lektionsplan og eventuelle manuelle ændringer og endelig til print af de færdige skemaer for
lærere, klasser og lokaler.

Også den herværende vejledning er bygget op efter denne struktur, men den er ment mere som
reference og opslagsværk end som egentlig vejledning.

Brug derfor denne vejledning, hvis du under arbejdet med dit skema støder på situationer, der ikke er
behandlet i introduktionsmanualen, eller til i ro og mag at lære de mere avancerede funktioner i Untis og
dermed blive i stand til at bruge værktøjet mere effektivt.

2 Stamdata

I dette kapitel beskrives indtastning og vedligeholdelse af stamdata samt deres egenskaber.

'Stamdata' er de grundlæggende data, der er nødvendige for skemalægning af undervisningen på en
skole. Det er de lærere , klasser , klasselokaler og fag , som er grundlaget for undervisningen, men også
vigtige oplysninger om elever , alternative lokaler , afdelinger og ferier. Generelt kan du, via menupunktet
'Stamdata' i hovedmenuen og aktivering af de tilhørende undermenuer, indtaste nye stamdata eller ændre
på eksisterende stamdata.
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Et nedtonet menupunkt påpeger, at funktionen er inaktiv. Generelt er dette tilfældet, når der er brug for et
tillægsmodul fra standardpakken Untis.

Om at oprette punkter i menuen:
Via undermenupunktet 'Stamdataformater' kan poster tilføjes, der ikke vises som standard i din menu. I
kapitlet 'Stamdataformater' vil blive vist, hvordan du kan tilføje dine egne menupunkter.

I 'Stamdata' har klasser, lærere, lokaler og fag en særlig betydning, da de som nævnt ovenfor fastlægger
undervisningen. Derfor bruges ofte for denne stamdatatype betegnelsen Elementer .

Alle stamdata bearbejdes i såkaldte Visninger</ i>. Disse visninger er vinduer, hvor du kan indtaste nye
og ændre eksisterende stamdata. Alle stamdatavinduer bearbejdes generelt ens, så i det følgende
beskrives lighederne mellem forskellige stamdatavisninger. 

 Udover disse elementvinduer findes også et overordnet 'Elementvindue'. 

3 Stamdataformater

Hvert stamdataelement ( Klasser , Lærere , Lokaler , Fag og Elever ) kan bearbejdes i egen visning.

Alle stamdatavinduer/-visninger består af tre dele: Menulinje , Listevisning og Kartotekskortvisning .

 Listevisning 
Listevisningen er linjeorienteret. Ny linje for hvert nyt element. For hvert element vises de egenskaber, du
som bruger har aktiveret i visningen. I eksemplet er dette: Betegnelse, Hele navnet, Reservelokale og
Lokalevægt.

 Kartotekskortvisning 
Kartotekskortvisningen er elementorienteret. I denne visning ses et element med alle dets egenskaber.

OBS!
Du kan åbne og lukke kartotekskortvisningen ved at klikke på pilen nederst til venstre i Listevisningen.
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I det følgende behandles disse temaer:

Menulinje
Indtastning af data
Tilpasse visninger
Administrere visninger
Print

3.1 Funktionerne i Værktøjslinjen

Følgende munuknapper finder du i mange Untis-vinduer:

Vis normalform
Denne funktion tilpasser den ydre vinduesramme til de valgte kolonners antal og bredde.

FeltvalgDenne funktion detalje-beskrives i kapitlet Individuelt valg af datafelter .
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Ny
Denne knap åbner et nyt element. Nøjere forklaring findes i kapitlet 'Indtastning af data'.

Slet
Denne funktion sletter det aktive element. Du kan slette flere ad gangen ved først at markere de ønskede
og dernæst bruge knappen.

Serieændre
Med denne funktion kan du præcist ændre indholdet af ét felt i alle linier af listevisningen på én gang.
Denne funktion er specifikt beskrevet i kapitlet Serieændre .

Sorter
Her drejer det sig om den automatiske og permanente sortering, som behandles i kapitlet Sortering af
elementer .

Felter med indhold
Denne yderst nyttige funktion aktiverer i listevisningen midlertidigt alle de kolonner, som har mindst ét
feltindhold. Et klik mere på denne knap, og du er tilbage til den oprindelige visning.

Lås visning
Er denne funktion aktiveret, forbliver den aktuelle visning uberørt af ændringer i andre visninger. Den
automatiske synkronisering er hermed ude af funktion.

<Tidsønsker
Via denne funktion indtastes tidsønsker. Gradueringen for tidsønsker går fra '-3' (total spærring) til '+3' (et
meget stærkt ønske om aktivitet). Da tidsønsker er af central betydning for alle elementer såvel som for
undervisningen, er kapitlet Tidsønsker i 'Anvendelsesanvisninger' dedikeret denne funktion.

Elementets farve
Ved hjælp af denne knap kan du tildele ethvert element (undervisning) en selvvalgt forgrunds- og
baggrundsfarve. Disse farver vil blive anvendt / vist på skærmen i standardvisningen af skemaet såvel
som i visningen af skemalægningsværktøjerne Skemadialog og Planlægningsskema . I andre moduler af
Untis - som f.eks. modulet Vikarhåndtering - vises elementerne også i farver de relevante steder.

Tips: Farvelægge flere elementer
Du kan farvelægge flere elementer ad gangen med samme farvekode ved at markere dem først og
dernæst klikke på farveknappen.

OBS! Ingen farver på print
Ønsker du IKKE at få printet farverne med ud, skal du vælge 'Sort-hvid udskrift' for den enkelte visning
(under 'Indstilling af skema | Layout 2 | Udskriv').

Sidelayout (Page layout)
Her vælger du indstillinger for dit print, og du kan samtidigt se, hvordan det vil blive printet ud. Mere
herom findes i kapitlet Print .

Indstilling
Via knappen 'Indstilling' kan du vælge skrifttype, -størrelse og lignende.
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Opdatér vindue
Visningen opdateres. Alternativt kan du klikke på 'F5'-tasten.

3.2 Indtastning af data

Indtastning af nye elementer i Stamdatavisningerne sker altid i den nederste linje, som er markeret med
en '*'.

Alternativt kan menuknappen 'Ny' anvendes. Cursoren placeres derved automatisk i den nederste frie
linje af Listevisningen.

Bekræftelse af indtastning
Bekræft altid din indtastning med 'Enter' eller 'Tab', ellers gemmes det sidst indtastede ikke.

For at foretage yderligere indtastninger flyttes cursoren med mus eller piletaster til de efterfølgende felter.

OBS! Ændring af 'Betegnelse'
Du kan ændre betegnelsen for et element ved at dobbeltklikke i kolonnen 'Betegnelse' ud for det givne
element.

3.3 Tilpasse visninger

I hvert stamdatavindue findes der mange forskellige kolonner. De færreste har behov for dem alle. Derfor
kan du selv vælge, hvilke kolonner der skal vises.

Herudover har du mulighed for sortering af rækker og kolonner.

3.3.1 Individuelt valg af datafelter

Grundlæggende har du to forskellige måder, hvorpå du kan vælge datafelter: Via 'Feltvalg' eller
'Kartotekskortvisning'.
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OBS! - 'Felter med Indhold'

Ved klik på menuknappen 'Felter med indhold' vises alle de kolonner, hvor der mindst er én
indtastning. Denne funktion egner sig til at finde eventuelle fejlindtastninger.

Feltvalg
Klik på menuknappen 'Feltvalg' og sæt efterfølgende et hak i kolonnen 'Aktiv' ud for de ønskede kolonner.

OBS! - yderligere muligheder
Via 'Feltvalg' kan du også beslutte, om en kolonne skal med i print, eller om 'Betegnelse'/'Hele navnet'
skal anvendes for et element.

Fra Kartotekskortvisning

Før cursoren hen over det ønskede datafelt i Kartotekskortvisningen. Herved bliver cursoren til en fire-
retnings-pil. Du kan nu med 'drag&drop' føre datafeltet op i Listevisningen, hvorved det vises som en ny
kolonne.



Stamdataformater 9

For at slette en kolonne: Hold 'Ctrl'-tasten nede mens du trækker kolonneoverskriften retur til
Kartotekskortvisningen.

3.3.2 Sortering af elementer

I 'Stamdata'-visningen har du tre forskellige sorteringsmuligheder til rådighed.

Manuel sortering med 'drag&drop'.

Vil du flytte et element i 'Listevisning', "tager du fat" i elementet i kolonnen helt ude til venstre, holder
venstre museknap nede og trækker elementet til den ønskede placering i listen.

Rækkefølgen af kolonner kan ændres med samme fremgangsmåde.
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Automatisk midlertidig sortering

Med et museklik i kolonneoverskriften sorteres tabellen efter indholdet i den valgte kolonne. Et yderligere
museklik og tabellen sorteres 'faldende' efter den valgte kolonne.

Vær opmærksom: Midlertidig
Lukkes og åbnes visningen er du tilbage til 'normal' rækkefølge i tabellen.
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Automatisk permanent sortering

Når du klikker på menuknappen 'Sorter' , åbnes et nyt vindue, hvori du kan vælge op til fem
forskellige sorteringskriterier i hierarkisk orden.

Vælg nu blot, hvilke kriterier visningen skal sorteres efter. Ved at sætte hak ud for 'Brug denne sortering
i alle drop-down menuer' (Use this sorting in all drop-down menus) vil denne sortering blive anvendt alle
steder i programmet, hvor de pågældende elementer vises på listeform.

3.3.3 Filtrere

Hvis du vil lægge et filter med et eller flere kriterier over en bestemt visning, kan det gøres simpelt og
hurtigt via filterfunktionen.

Klik på menuknappen 'Filter' og der fremkommer en ny linje med filtersymbolet mellem
kolonneoverskrifterne og tabelindholdet. I denne linje indtaster du i den aktuelle kolonne dit filterkriterium.
Du kan også anvende flere filtre samtidigt (matematisk 'både-og...'). Eksemplet findes via 'Undervisning |
Klasser'.
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OBS!: Pladsholder
Bemærk, at du ved filtreringen kan anvende pladsholderne '?' og '*', som kan stå for ét eller flere vilkårlige
bogstaver / tal. Koblingen for undervisning nr. 7 er i eksemplet åbnet, så det ses, at denne er med i
udtrækket på grund af lærer Curie.

3.3.4 Serieændringer

I Untis er der to muligheder for at serieændre.

Via markering

Markér det ønskede område med cursoren, så felterne bliver blå. Indtast uden yderligere klik den
ønskede værdi, og den vil nu fremstå i alle markerede felter.
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OBS! - Markere
Du kan også markere med tastaturet: Brug 'Shift'+'pil op' eller 'Shift'+'pil ned'.

Via funktionen 'Serieændring'

I visningens menulinje finder du knappen 'Serieændre' . Når du klikker på den, kan du i
serieændrings-dialogboksen indtaste/se den gamle værdi i 'Forrige værdi', og dét, den skal ændres til i
'Ny værdi'.

Ændringer sker normalt kun for elementerne i visningen, medmindre du har hakket af i 'Hele filen',
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hvorved du opnår, at ændringen sker for alle elementer af den aktuelle type.

Har du markeret enkelte elementer, kan du, ved at hakke af i 'Kun markerede', nøjes med at ændre de
udvalgte elementer.

3.4 Administrere visninger

Du kan ændre, slette eller oprette visninger. Du kan definere standardvisninger og udvide stamdata-
menuen med udvalgte visninger.

Styringen af visnings-administrationen finder du enten i drop-down-listen nederst til højre i de enkelte
stamdata-visninger eller i menupunktet 'Stamdata | Stamdataformater'.

Drop-down-listen
Via drop-down-listen nederst til højre i stamdata-visningerne kan du skifte mellem de allerede
eksisterende visninger for dette vindue, gemme, ændre, navneændre eller slette visninger.
Punktet 'Gem visning som' skaber en ny visning, som herefter vil fremstå i den øverste del af drop-down-
listen.

OBS! - Ændret visning
Såsnart du har ændret en visning, dukker en '*' op ved navnet i drop-down-listen. Du kan nu gemme
visningen med ændringer - eller via 'Gem visning som' oprette en ny visning.

Stamdataformater / Undervisningsformater
Via menupunktet 'Stamdata | Stamdataformater' (og også 'Undervisning | Undervisningsformater')
fremkommer en komplet liste med alle stamdata-visninger.
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Via kolonnen 'Standard' kan du vælge, hvilke visninger, der skal åbnes som standard.

Vil du inddrage yderligere visninger i Stamdata-menuen, hakker du bare den ønskede visning af i
kolonnen 'I menuen'.

Via knapperne i menu-linjen i denne visning kan du oprette, åbne eller slette en visning.

3.5 Print

Der findes to måder at foretage indstillinger for print.

1. Sidelayout - Page layout

I hvert stamdata- og undervisningsvisning finder du menuknappen 'Page layout' . Her kan du
foretage indstillinger for print og samtidigt se resultatet.

2. Vis udskrift

Når en visning er aktiv (du har klikket på den), kan du via menuknappen 'Udskriv' eller 'Vis

udskrift' i hovedmenuen åbne 'Udskriftsmenu'-dialogen.

OBS! - Kopier til 'Udklipsholder'.
Du kan markere en tabel helt eller delvist og med 'Ctrl+C' og 'Ctrl+V' indsætte den i en tekstbehandler
eller et regneark.

3.5.1 Sidelayout - Page layout

For alle visninger (Stamdata, Undervisning og Vikarhåndtering) har du via menuknappen 'Sidelayout'
mulighed for at indstille printet for de enkelte lister. Denne menuknap findes såvel i menulinjen for den
enkelte visning som i hovedmenulinjen (under 'Vis udskrift').
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Eksemplet viser en liste med undervisningen for 1a. Via menulinjen for 'Sidelayout' kan samtlige for
printet relevante indstillinger udføres.
Via menuknappen 'Udvalg' kan du vælge de elementer, der skal printes.

Skal en kolonne printes ud med fed skrift, klikker du i kolonnen og klikker dernæst på menuknappen 'B'.

Betydningen af de enkelte knapper forklares her grafisk:
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Hvis du vil ændre en overskrift, klikker du i et af rummene til overskriften og indtaster det ønskede.

OBS! Sideombrud
Vær opmærksom på, at sideombrydningen også vises i vinduet. På udskriften bliver 'Blok' printet på side
2.

3.5.2 Vis udskrift

I denne dialogboks finder du indstillinger, som allerede er set i 'Sidelayout'.

Vær opmærksom på, at der via 'drop-down'-menuen - afhængig af den enkelte visning - gives flere
muligheder for print.
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Disse printmuligheder beskrives senere i relevante kapitler.

4 Stamdataegenskaber

Principielt er det nok at udfylde kolonnen Betegnelse for automatisk at kunne generere et skema. Er
betydningen af et felt uklar, gælder det som grundregel, at det er bedre ikke at udfylde feltet, end at
besværliggøre optimeringsalgoritmen med unødvendige data.

OBS! Indtast kun nødvendigt fra start
Det anbefales nye brugere af programmet kun at udfylde de kolonner, som standard-listevisningen
indeholder. De øvrige felter bør først tages i anvendelse efter de indledende optimeringskørsler.

Der er egenskaber, som er relevante for alle stamdata ( Elementuafhængige egenskaber ), og
egenskaber som er specifikke for det enkelte element. Information herom findes i de relevante kapitler:

Lokaler
Klasser
Lærere
Fag

4.1 Element-uafhængige indtastningsfelter

Her følger en beskrivelse af felter, som du vil finde ved alle elementer.
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Betegnelse
Dette er et éntydigt (kort) navn. Via betegnelsen identificeres elementet i programmet. Indtastning af
betegnelsen er strengt nødvendig.

OBS! Ingen ens betegnelser
Det er principielt muligt  at  give en klasse betegnelsen 1a og samtidigt  et  lokale betegnelsen 1a.  Det  er
også principielt muligt at have en klasse med betegnelsen 1a og en anden med betegnelsen 1A.  Begge
dele frarådes på det kraftigste.

Hele navnet
Her kan indtastes et længere og mere informativt navn, som også ses på en udskrift. Denne mulighed er
ikke strengt nødvendig, men anbefalelsesværdig.

Tekst
Til hvert element kan indtastes en forklarende tekst.

Beskrivelse
Beskrivelserne er specielle stamdata (find visningen via 'Stamdata | Special data | Beskrivelse') med
betegnelser såvel som hele navne. De er nyttige, hvis samme betegnelse bruges for flere elementer. I
print og visninger kan du via 'Feltvalg' vælge, om kun betegnelsen eller hele navnet skal printes/vises.

Statistik
For hvert element kan angives flere statistikkoder (adskilt med komma). Ved hjælp af disse kan du, fx i
forbindelse med print, udtrække veldefinerede undergrupper af dine elementer. Læs mere herom i
kapitlet Filtrere .

Markeret (m)
Et hak for 'Markeret (m)' kan sættes for alle elementer. For visse funktioner, som f.eks. print (af skemaer
eller stamdata) eller Serieændringer , kan du angive, om kun de markerede elementer skal medtages/
bearbejdes.
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Lås (X)
Undervisning, der indeholder et element som er låst, "fryses" fast i skemaet. Ved en senere optimering
kan denne undervisning ikke længere flyttes.

Ignorer (i)
Undervisning, der indeholder et element med hak for 'Ignorer (i)', bliver ignoreret i skemaet. Den bliver
ikke skemalagt og heller ikke vist. Timeværdien tælles dog med i den samlede værdi for lærere såvel
som klasser.

Endvidere eksporteres elementer med vinge for 'Ignorer (i)' generelt ikke.

Udskriv ej (N)
Print ikke - er dette fluben sat, printes for dette element hverken skema eller undervisningsoversigt.

Tidsønsker (Z)
Dette felt kan ikke ændres. Fluebenet kommer automatisk, såsnart der indtastes et Tidsønskefor
elementet.

4.2 Lokaler

De følgende indtastningsfelter er kun aktuelle for lokale-stamdata.

>
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Reservelokale
Et reservelokale svarer funktionelt til det først ønskede lokale, og Untis kan derfor trække undervisningen
til dette lokale, hvis det først ønskede lokale er optaget. En udførlig beskrivelse af regler for reservelokaler
finder du i kapitlet Lokalelogik .

Lokalevægt
Lokalevægten angiver, hvor vigtigt lokalet er for den aktuelle undervisnings gennemførelse.
· Lokalevægt 4: Undervisning må kun skemalægges, hvis det først ønskede lokale eller et af dets

reservelokaler er ledige (f.eks. idræt).
· Lokalevægt 0: Undervisning må skemalægges, uanset om det først ønskede lokale eller et af dets

reservelokaler er ledige (f.eks. for undervisning, der ikke kræver tilstedeværelse af specielle
pædagogiske hjælpemidler).

· Lokalevægt 1-3: Hensigtsmæssige mellemniveauer.
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Når ingen lokalevægt er angivet, svarer det til omkring lokalevægt 2.

OBS! Lokaleoptimering
Vær opmærksom på, at ud over 'Lokalevægt' har også vægtningsreglerne fra
'Lokaleoptimering' ('Skemalægning | Lokaleoptimering') stor betydning for fordelingen af lokaler. Læs
nærmere herom i kapitlet Lokalelogik .

Anneks
Med anneks-lokaler forstås fag- og klasselokaler, som ikke er placeret direkte i hovedbygningen, og som
derfor ikke kan nås via en normal pause. Her kan indtastes værdier fra 1 til 9 angivende anneks med
tidstillæg, samt værdierne A til E angivende anneks uden tidstillæg. For nærmere information om dette
læs venligst kapitlet Annekslokaler .

Antal pladser
Her kan indtastes, hvor mange elever lokalet kan rumme.

Skal du tage hensyn til 'Antal pladser' når du tildeler undervisningslokaler, bør du læse kapitlet 
Lokalekapacitet .

Afd.
Afdeling: Lokaler kan også tilforordnes én bestemt afdeling. Dette er hovedsagligt af informativ betydning
og muliggør afdelingsspecifikke prints af skemaer og lokalelister.

Tilsynsområde
Her kan indstastes op til to Gange (gangarealer), som lokalet støder op til. Dette er kun brugbart i
forbindelse med tillægsmodulet Pausetilsyn .

Hvis du vil have taget hensyn til lokalekapaciteten ved lokalefordelingen, bør du læse afsnittet "Brugertips
/ Lokalekapacitet".

Ekstern betegn
Ekstern betegnelse: De eksterne navne anvendes kun i forbindelse med en multi-user databank, hvor
flere skoler blander resourcer. Læs i denne forbindelse relevant kapitel i håndbogen MultiUser.

4.3 Klasser

I 'Stamdata | Klasser' er indtastningsfelterne ordnet efter fanerne på Kartotekskortvisning . Udvalget af
faner for de forskellige stamdataelementer kan variere, afhængigt af antallet af dine anvendte
tilvalgsmoduler.

· Klasse
· Skema
· Markeringer (under 'Skema')
· Klasse-ringetider

4.3.1 Fanebladet 'Klasse'

De følgende indtastningsfelter finder du på fanebladet 'Klasse'.
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Drenge / Piger
Åbn 'Stamdata | Klasser' og klik på pilen i nederste venstre hjørne af visningen for at åbne
kartotekskortvisningen. I de to øverste felter på fanebladet 'Klasse' kan du indtaste de kønsspecifikke
elevtal. Summen vises direkte under felterne.

Denne indtastning har kun relevans i forhold til lokalekapacitet. Skal du tage hensyn til 'Antal pladser',
når du tildeler undervisningslokaler, bør du læse kapitlet Lokalekapacitet .

Tidsinterval
Indtastningsfeltet 'Tidsinterval' vises kun, hvis du har tilkøbt modulet Multiuge / Periodeskema og
behandles også i den dertil hørende håndbog.

Klasselærer
Der kan angives flere klasselærere pr. klasse. Dette felt anvendes i forbindelse med vægtningen af Class
teacher at least once per day (klasselærer mindst én gang om dagen - se under 'Skemalægning |
Prioriteringer | Klasser').

Alias (Andet navn)
Til visse formål kan det være praktiskt med standardiserede betegnelser frem for skolespecifikke
betegnelser. Eksempler kan være udskrift til myndighederne eller dataeksporter til fælles databank.
Alias-navn kan indtastes ved det enkelte element eller samlet under 'Stamdata | Special data | Alias (2.
navn)'.

OBS! Et navn for engruppe af klasser
For klasser kan du herudover angive et navn for flere klasser via 'Stamdata | Special data | Alias (2. navn)'
- f.eks. '3abc' for '3a'+'3b'+'3c'.
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Fagfordelingsskema
Indtastning her fungerer kun i sammenhæng med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning som
kontrol af lærerfagfordelingen.

Navn det sidste år
Indtastning i dette felt er nødvendig i forbindelse med funktionen < Fortsætterlærer >. Skal en lærer følge
klassen op på næste klassetrin, kan her indtastes sidste års navn for klassen. Denne funktion står til
rådighed, hvis modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning er tilkøbt.

Afd.
Afdeling: Også klasser kan éntydigt tilhøre en bestemt afdeling. Dette har hovedsagligt informativ værdi
og muliggør afdelingsopdelte prints af skemaer og klasselister. Denne funktion er vigtig i forbindelse med
modulet Afdelingsskema  .

Klassetrin
>Indtastning af klassetrin er kun nyttig i forbindelse med modulerne Fagfordeling og
Tjenestetidsberegning , Elevskema ' og Kursusplanlægning .

Stamskole
Dette felt anvendes i forbindelse med import/eksport.

Ekstern betegnelse
Ekstern betegnelse: De eksterne navne anvendes kun i forbindelse med en multi-user databank, hvor
flere skoler blander resourcer. Læs i denne forbindelse relevant kapitel i håndbogen MultiUser.

4.3.2 Fanebladet 'Skema'

På dette faneblad kan du indtaste såvel parametre som Markeringer .
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Stamlokale (betegnelse)
Her kan indtastes klassens klasselokale. Det forenkler senere Indtastning af undervisning . Har visse
klasser ikke noget klasselokale, så læs herom i 'Brugertips' - kapitel Reservelokaler .

Klassegruppe
Dette felt anvendes på skoler og læreranstalter, hvor elever kan vælge hoved-/bifag eller mellem flere
ligeværdige fag.

Pas på!
Det er IKKE tilrådeligt  at  udfylde felter,  hvis  betydning du ikke er helt  klar over.  En præcis  forklaring på
klassegrupper finder du i afsnittet Brugertips / Klassegrupper .

Frokostpause min,maks.
Her indtaster du for den enkelte klasse, hvor lang frokostpausen mindst (min) og maksimalt (maks) må
være.

Skal frokostpausen vare én time, indtaster du '1-1'. Overlader du til Untis, at lægge ingen, én eller to
timers frokostpause, indtaster du '0-2'.

Lektioner pr. dag min,maks.
Her indtastes det minimale (min) og maksimale (maks) antal lektioner pr. dag for den viste klasse.

Skal klassen have mindst 4 og højst 6 lektioner om dagen, indtaster du '4-6'.

Max. hovedfag pr. dag
Du kan for ethvert fag vælge, om det skal være et hovedfag. Via dette felt fastlægger du herefter, hvor
mange hovedfagstimer klassen må have pr. dag.
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Max. antal H-fag i rækkefølge
Via dette felt fastlægger du, hvor mange hovedfagstimer der maksimalt må ligge umiddelbart efter
hinanden.

Max. different less./day
Maksimalt antal forskellige fag pr. dag: Det kan forekomme, at der er regler for, hvor mange forskellige
fag, der maksimalt må undervises i pr. dag.

Denne maksimalværdi kan du fastlægge klassevis via dette felt.

Basisklasse (til udskrift)
Hvis du ønsker en samlet udskrift for en gruppe af klasser, indtaster du i dette felt den overordnede
klasse/gruppe-betegnelse. Læs mere herom i Brugertips.

4.3.3 Markeringer

(P) Mellemtimer tilladt
Som regel gælder det om helt at undgå mellemtimer. Dog kan det accepteres i forbindelse med
pseudoklasser eller delehold.

(F) Undervis. hver anden dag
I deltidsklasser, som ikke skal have undervisning hver ugedag, er det ofte IKKE ønskværdigt, at
undervisningen lægges på hinanden følgende ugedage. Vælg i sådanne tilfælde denne markering.

(H) Halvdagsskema
Kun skemalægning det halve af en dag. Vælger du denne markering, må Untis ikke skemalægge
formiddag og eftermiddag på samme ugedag.

(Y) Behold start- og sluttid
Med denne markering sikrer du, at klassen får spærret for skemalægning af timer før den første og efter
den sidste allerede skemalagte undervisning (i forb. med flere på hinanden følgende optimeringer).
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Ovenfor ses et tilladt klasse-tids-skema for en efterfølgende optimering med markering 'Y'.

Ved en efterfølgende optimering, kan allerede ibrugtagne timeplaceringer og mellemtimeplaceringer
genbruges. Typisk anvendes denne markering, når du ved en efterfølgende optimering vil bibeholde de
undervisningsfrie skemapositioner for lærere såvel som for elever. Aktiviteter, som ligger uden for
skoletiden, bliver hermed heller ikke påvirket.

OBS!
Denne markering lægger strenge grænser for en efterfølgende optimering,  og  bør  derfor  anvendes  med
varsomhed.

4.3.4 Klasse-ringetider

Funktionsknappen 'Klasse-ringetider' finder du under 'Stamdata | Klasser' (og ikke ved andre
elementer).

Denne funktion bruges til at opdele skoledagen individuelt for klasserne i dobbelt-og enkelttimeintervaller.
Du kan også, hvis du i din planlægning skal tage hensyn til bus/tog-tider, forhindre at undervisningen
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slutter efter bestemte lektioner på dagen.

I 'Klasse-ringetider' kan du:
· Reservere skemapositioner til dobbeltlektioner
· Reservere skemapositioner til enkeltlektioner
· Undgå at undervisningen stopper efter visse lektioner

1. Hvis du for eksempel helst vil have dobbeltlektioner i de første to timer af dagen (alle fem dage om
ugen), skal du markere det ønskede interval og i området 'Skemalægning' klikke på knappen
'Dobbeltlektion'.

2. Hvis du på et givet tidspunkt af dagen ønsker enkeltlektioner, anvender du naturligvis knappen
'Enkelttimer'.

OBS! Tilstrækkeligt antal dobbeltlektioner
Vær  opmærksom  på,  at  skal  disse  indstillinger  kunne  virke,  må  der  for  den  enkelte  klasse  i  feltet
'Dobbeltlek.'  (se  i  visningen  'Undervisning  |  Klasser')  være  muliggjort  et  passende  min/maks  for
dobbeltlektioner.

3. Endelig kan du via knappen 'Nej' i området 'Sidste lektion' markere de lektioner, efter hvilke
undervisningen i denne klasse ikke må slutte. Dette kan være af hensyn til bus/tog-tider som tidligere
nævnt.

OBS! Kopier
4. Via knappen 'Kopier (Ctrl C)' kan du overføre de valgte indstillinger til andre klasser.
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Det nedenstående skema viser de ovenstående indstillinger:
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4.4 Lærere

På fanebladet 'Lærer' (via 'Stamdata | Lærere' - åbn kartotekskortvisningen og klik på fanebladet 'Lærer')
kan følgende indtastes:

Titel
Dette felt har kun informativ karakter (hr., fru osv.). Påvirker kun print og eksport.

Fornavn
Her indtastes lærerens fornavn. Untis anvender dette ved forskellige prints.

Lønnummer
Indtastning her er kun nødvendig, hvis det skal med på prints eller på eksport til f.eks. myndigheder.

Status
Her indtastes stillingsbetegnelser (skoleleder, bibliotekar osv.)
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Afdeling(er)
Hver lærer kan tilforordnes flere afdelinger. Dette kan bruges i forbindelse med 'Afdelingsskema'-modulet.
Skemaer kan også printes afdelingsvis.

E-mail adresse
Lærernes e-mail adresser.

Disse e-mail adresser kommer kun i anvendelse i forbindelse med modulerne 'Infoskema' og
'Vikarhåndtering'. I disse moduler kan lærerne få tilsendt skemaændringer og vikaroplysninger pr. e-mail.

Telefonnummer
Dette felt har kun administrativt formål og anvendes som sådan ikke af programmet.

Mobiltelefon
Indtastningsfelt for mobilnummer.

Her er en indtastning brugbar i forbindelse med modulet 'Infoskema'. I dette modul kan læreren tilsendes
beskeder på sms.

Alias (Andet navn)
Som for klasser: Til visse formål kan det være praktiskt med standardiserede betegnelser frem for
skolespecifikke betegnelser. Eksempler kan være udskrift til kommunen eller dataeksporter til fælles
databank. Alias kan tilskrives ved den enkelte lærer eller via 'Stamdata | Special data | Alias (2. navn)'.

Fødselsdato
Dette felt har kun informativ karakter. Påvirker kun print og eksport.

Stamskole
Dette felt har kun informativ karakter. Påvirker kun print og eksport.

Startdato & Slutdato
Ansættelses- og fratrædelsesdato kan angives her.

Arbejdsnorm
Den enkelte lærers arbejdsnorm indtastes her.

Persnr. 2
I enkelte tilfælde har en lærer to forskellige lønnumre. Her kan det andet indtastes.

Ekstern betegnelse
Ekstern betegnelse: De eksterne navne anvendes kun i forbindelse med en multi-user databank, hvor
flere skoler blander resourcer. Læs i denne forbindelse relevant kapitel i håndbogen MultiUser .

Mand / Kvinde
Udover den informative karakter anvendes dette felt i forbindelse med modulet Pausetilsyn . Her kan så
fastlægges, at visse tilsyn kun bør gives til kvinder respektivt mænd.

Text 2
Til interne bemærkninger.
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4.4.1 Fanebladet 'Lærer'

Fanebladet 'Lærer'

4.4.2 Fanebladet 'Skema'

På fanebladet 'Skema' (via 'Stamdata | Lærere' - åbn kartotekskortvisningen og klik på fanebladet
'Skema') kan følgende indtastes:

Stamlokale (betegnelse)
Her kan for hver lærer indtastes et stamlokale. Det vil gøre den senere indtastning af undervisning lettere.

Frokostpause min,maks.
Her indtaster du for hver lærer, hvor lang frokostpausen mindst (min) og maksimalt (maks) må være.

Lektioner pr. dag min,maks.
Med denne indtastning fastlægges det minimale (min) og maksimale (maks) antal undervisningslektioner
pr. dag for den valgte lærer. Indtast '2-5' for en lærer, der skal undervise mindst 2 og maksimalt 5
lektioner pr. dag. Efterlades feltet tomt, er det op til Untis, hvor mange timer læreren kommer til at
undervise pr. dag.

Mellemtimer min,maks.
Via dette felt fastlægges en lærers min-maks. mellemtimetal pr. uge. Efterlades feltet tomt, opfattes
dette af Untis som indtastning '0-0' (altså ingen mellemtimer).

Maks. antal lekt. i rækkefølge
Her angives for den enkelte lærer, hvor mange undervisningstimer, der må skemalægges i rækkefølge,
før der ønskes en mellemtime.
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Fri i yderlekt.
På skoler hvor undervisningen strækker sig hen på aftenen, er det ofte ønskværdigt, at der for en lærer
afsættes en nærmere bestemt "pause" (angives ofte i "antal undervisningslektioner") mellem sidste
aftenlektion og første morgenlektion. Denne værdi kan indtastes her.

Arbejder en skole med f.eks maks. 11 lektioner dagligt, og en lærer har haft undervisning til og med 9.
lektion om aftenen, betyder en indtastning på '4', at læreren først kan have undervisning fra 3. lektion
dagen derpå.

Lærer-optimerings-kendetegn
Denne indtastning er vigtig i forbindelse med optimering med variabel lærertildeling (lærerbytte).

Tilladte indtastninger er enten tallene 1 til 9 eller bogstaverne A til Z.

Indtastes et tal, betyder det, at der ved optimeringen kun må byttes med en lærer, som har samme
optimerings-kendetegn (tal).

Indtastes derimod et bogstav, betyder det, at der ved optimeringen kun må byttes med en lærer, som
har et andet - eller ingen optimerings-kendetegn (bogstav).

4.4.3 Markeringer

(H) Halvdagsskema
Kun lægge et skema for den halve dag: Når der markeres her, må både formiddag og eftermiddag ikke
skemalægges for samme dag.

(Y) Behold start - og sluttid
Når der hakkes af her, spærres der for en efterfølgende optimerings-planlægning af undervisning før og
efter den allerede skemalagte halvdagsundervisning for den pågældende lærer. Der må altså ikke
planlægges timer ud over de allerede fastlagte start- og sluttider for den pågældende lærer. Et eksempel
ses under 'Stamdata | Klasser' - fanebladet 'Skema'.

(R) Not in 1st AND last period of 1 d
Med denne markering kan du undgå, at en lærer får lagt undervisning BÅDE i første OG i sidste lektion
på samme dag. (se også 'Skemalægning | Prioriteringer' - fanebladet Tidsønsker og endelig markøren
'Tidsønsker for lærere'.

Meget vigtigt
I indtastningsrummet 'Meget vigtigt' kan du indtaste specielle hensyn for den enkelte lærer.

Ikke mellemtimer (A)
Med denne markering vil optimeringen lægge stor vægt på at undgå mellemtimer for den pågældende
lærer.

Frokost (B)
Med en markering her, vil optimeringen lægge stor vægt på at indlægge en frokostpause.

Maks lekt./dag (C)
Med en markering her, vil optimeringen lægge stor vægt på angivelserne under 'Lektioner pr. dag
min,maks.'.
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Maks lekt. i følge (D)
Med en markering her, vil optimeringen lægge stor vægt på angivelserne under 'Maks. antal lekt. i
rækkefølge'.

OBS! Ikke for alle lærere
Brug disse markeringer med omtanke. Vil du for alle lærere have lagt stor vægt på få mellemtimer, kan
dette reguleres via optimeringen.

4.5 Fag

Faggruppe
Når du indtaster kvalifikationer for den enkelte lærer, kan du enten indtaste enkelte fag eller samlede
faggrupper. Dette felt er derfor kun relevant i forbindelse med brugen af modulet Fagfordeling og
tjenestetidsberegning .

Alias (Andet navn)
I nogle forbindelser (f.eks. dataexport) kan det være hensigtsmæssigt at anvende standardiserede
fremfor skolerelaterede betegnelser. Sådanne alias-navne kan indtastes her eller via 'Stamdata | Special
data | Alias (2.navn)'.

4.5.1 Fanebladet 'Fag'

Fanebladet 'Fag'

4.5.2 Fanebladet 'Skema'

PÅ fanebladet 'Skema' kan følgende indtastes:
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Faglokale (betegnelse)
Har et fag sit eget faglokale, kan navnet på dette angives her. Dette vil forenkle den senere indtastning af
undervisning. Læs yderligere kapitlet Lokalelogik i Brugertips .

Eftermiddagslekt. (min,maks.)
I dette felt kan angives hvor mange eftermiddagslektioner der mindst SKAL være - og højst MÅ være for
det aktuelle fag.

Ugelektioner (min,maks.)
Her kan angives det minimale og maksimale antal ugelektioner for det aktuelle fag. Dette har kun
betydning i forbindelse med anvendelsen af modulet 'Fagfordeling og tjenestetidsberegning'.

Fagrækkefølge for lærere
Ved at indtaste cifre mellem 1 og 9 udvirker du, at fag med samme ciffer skemalægges i lærerskemaet
efterfølgende hinanden. Ved at indtaste bogstaver mellem A og F udvirker du det modsatte. Læs kapitlet 
Fagrækkefølge i afsnittet Brugertips .

Fagrækkefølge for klasser
Ved at indtaste cifre mellem 1 og 9 udvirker du, at fag med samme ciffer skemalægges efterfølgende
hinanden i klasseskemaet. Ved at indtaste bogstaver mellem A og F udvirker du det modsatte. Læs
kapitlet Fagrækkefølge i afsnittet Brugertips.

4.5.3 Fanebladet 'Fag' - Markeringer

(H) Hovedfag
Her markeres, om et fag skal betragtes som hovedfag. Se yderligere i kapitlet 'Brugertips - Hovedfag'.

(R) Yderlektion
Med en markering her kan et fag karakteriseres som ydertimefag. Dette bevirker, at faget fortrinsvis
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placeres i starten eller afslutningen af en skoledag. Se yderligere i kapitlet 'Brugertips' om valgfag og
yderlektioner.

(F) Valgfag
Med en markering her kan et fag karakteriseres som valgfag. Dette bevirker, at faget fortrinsvis placeres i
starten eller afslutningen af en skoledag. Se yderligere i kapitlet 'Brugertips' om valgfag og yderlektioner.

(2) Også flere gange pr. dag
Denne markering bør kun anvendes i særtilfælde, da den medfører, at optimeringen skemalægger faget
helt tilfældigt - f.eks. også flere gange dagligt. Hermed sættes prioriteringerne for 'Faget maks. en gang
pr. dag' og 'Undgå dobbelttimefejl' ud af kraft.

(G) Ej som yderlektion
En markering her bevirker, at faget skemalægges "midt" på skoledagen og ikke i yderlektioner.

(D) Dobbeltlektion
 OBS! 
 Denne markering bør kun anvendes i særtilfælde. Læs først kapitlet 'Undervisning'. 

Denne markering medfører, at den automatiske optimering altid vil planlægge det tilladte (eller ønskede)
antal dobbeltlektioner. Du kan således også forhindre opsplitning af dobbeltlektioner eller modsat
gennemtvinge planlægning i enkeltlektioner:

(E) Dobbeltlektion over *-pause
Pauser, som i 'Indstillinger | Ringetider' - faneblad 'Pauser' er markeret med en '*', har indflydelse på
fordelingen af dobbeltlektioner, da disse ikke kan ligge hen over sådanne pauser. Er dette ikke
hensigtsmæssigt for et bestemt fag, kan du omgå dette med denne markering.

4.6 Elever

Modulet 'Elevskema' indeholder det ekstra stamdataelement 'Elever'. Hvis dette modul ikke er installeret,
er menupunktet inaktivt.

OBS!
På nogle klassetrin og i visse skolesystemer ligger elevvalg (kursusvalg) til grund for holddelingen. Dette
medfører, at hver elev har sit eget skema. Untis tilbyder to moduler til denne planlægning: ' Elevskema '
og ' Kursusplanlægning '. Brugen af 'Elevskema' er tilrådelig, når op til 25% af undervisningen er
valgbar. Brugen af 'Kursusplanlægning' er tilrådelig, når eleverne kan vælge (næsten) al deres
undervisning frit.

4.7 Afdelinger

Via menupunktet 'Stamdata | Special data' finder du følgende stamdata:

Student groups
Elevgrupper: Disse er nyttige i forbindelse med Brugergrupper i WebUntis . For skemalægningen har de
ingen relevans.

Alias (2. navn)
I nogle sammenhænge kan det være nødvendigt at anvende andre navne end dem som er angivet under
'Stamdata'. F.eks.:
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· Standardiserede fagnavne i forbindelse med print til kommunen
· Standardiserede fagnavne i forbindelse med opkobling til databanker
· Skemaprint

Hvis du vil anvende de her indtastede alias-navne i forbindelse med print af skemaet, skal du først sætte
en markering i feltet 'til skema' og dernæst sætte en tilsvarende markering i Skema-visningen ('Vis
udskrift | Detaljer | Anvend alias'). Læs mere i kapitlet Alias i afsnit Skema .

Beskrivelse
Beskrivelserne er specielle stamdata med betegnelser såvel som hele navne. De er nyttige, hvis samme
betegnelse bruges for flere elementer. I print og visninger kan du via 'Feltvalg' vælge, om kun betegnelsen
eller hele navnet skal printes/vises.

Du kan f.eks. i 'Hele navnet' for en beskrivelse indtaste en lidt længere tekst. For de øvrige stamdata er
det tilstrækkeligt at indtaste betegnelsen for beskrivelsen, for at du ved print og visninger henholdsvis har
'Betegnelse' og 'Hele navnet' til rådighed.

Afdelinger
Du kan knytte ethvert stamdataelement til en afdeling (for lærernes vedkommende op til flere).
Vidtrækkende følger har dette kun ved brugen af modulet Afdelingsskema . Bruges dette modul ikke, er
indtastningen af afdeling stort set kun informativ og kan f.eks. printes sammen med skemaet, eller der
kan udprintes skemaer afdelingsvis.

Tilsynsområde
For 'Pausetilsyn' er det nødvendigt at indtaste 'Tilsynsområde / Gård'. Husk, at der kræves en licens for
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anvendelse af modulet Pausetilsyn.
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