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Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema 

 
 
Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. 
 
I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores 
hjemmeside under Support --> Manualer --> Danske) er der en beskrivelse af 
funktioner og muligheder i modulet, Kalender-Semesterskema. 
 
I vejledningen "Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema", har vi til 
vores danske, færøske og grønlandske kunder beskrevet nogle funktioner og 
råd, der ikke er nævnt i manualen Kalender-Semesterskema. 
 
Det er specielt vigtig, at du læser afsnit 5-7 i den supplerende manual - 
INDEN du begynder på automatisk skemalægning (optimering). 
 
De råd og tips, vi giver i vejledningen "Supplement til manualen, Kalender-
Semesterskema", forudsætter: 
• at du har læst manualen Kalender-Semesterskema. eller 
• er vant til at arbejde med modulet Kalender-Semesterkalender. 
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1. Forskel på optimering! 

 

Et par steder i Untis kan du se ikonet "Optimering". Som det fremgår af 
ovenstående skærmdump, har ikonerne samme udseende, men der er STOR 
forskel på, hvad der bliver optimeret. 
 
 
1. Fanebladet “Planlægning --> Optimering. 
2. Modulet: Kalender-Semesterskema --> Optimering. 
 
1. Er en funktion til automatisk skemalægning. 
Anvender du modulet Kalender- Semesterskema , SKAL du gøre dig bekendt 
med de afsnit i denne vejledning, som omhandler automatisk skemalægning - 
før du sætter gang i en skemaoptimering!  
 
2. Er en funktion til automatisk fordeling af årslektioner ud på ugerne i 
Kalender-Semesterskemaet. Vær opmærksom på, at denne optimering IKKE 
skemalægger lektionerne på en bestemt position i et skema. 
Nogle skoler fordeler alle eller dele af undervisningen manuelt på ugerne i 
Kalender-Semesterskemaet. De anvender derfor slet ikke den automatiske 
optimering i Kalender-Semesterskemaet, eller de anvender første den 
automatiske optimering til fordelingen, når de har fordelt og låst de manuelt 
fordelte undervisninger. 
Andre planlægger slet ikke i Kalender-Semesterskemaet. De placerer (manuelt) 
skemabrikkerne direkte i skemaerne. Herefter bliver placeringen, automatisk 
registreret i Kalender-Semesterskemaet, uden man behøver at forholde sig 
yderligere til Kalender-Semesterskemaet. 
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Vil du anvende automatiske fordeling/planlægning af dine årslektioner, kan du 
læse mere på side 9.  
Har du i menuen: Undervisning sat start- og slutdato (F.o.m. og T.o.m.) på en 
eller flere undervisninger, vil den automatiske optimering fordele lektionerne 
inden for det ønskede interval i Kalender-Semesterskemaet. 
 

2. Kolonner i Kalender-Semesterskemaets venstre del 

 

Årslektions-kolonnerne 
 
Plgt. = Antallet af fordelte/planlagte lektioner i semesterskemaet. 
Åbn = Antallet af IKKE fordelte/planlagte lektioner i semesterskemaet. 
I alt = Alle de årslektioner, du har oprettet til den pågældende undervisning. (I 
alt = Plgt + Åbn). 
sklgt = Antallet af lektioner, der er placeret i skemaet. 
min-max. = Hvis du skriver fx 3-6 vil den automatiske optimering/fordeling af 
lektionerne i Kalender-Semesterskemaet minimum placere 3 lektioner i en uge 
og højst placere 6 lektioner.  
 
Fraværsmarkering 
Fravær oprettet i feriekalenderen er markeret med en orange farve. Den mørke 
orange farve betyder, at alle dage i ugen er ferie. Er farven lysere, er det kun 
enkelte dage. I eksemplet er der følgende antal feriedage: uge 38: 1, uge 39: 
2, uge 40: 3, uge 41: 4 og uge 42: 5. 
Hvis farven er grå, er fraværet oprettet i "sygesengen". Her er antallet af 
fraværsdage i ugen også afhængig af farvetonen. 
Obs. Oprettelse af fravær i "sygesengen" skal ske INDEN skemalægning. 
 
Fastholde årslektions-kolonnerne 
Hvis du har mange uger i dit skoleår, kan det være smart at kunne scrolle til 
højre i ugerne UDEN at årslektions-kolonnerne (I alt, min-max., Plgt., Åbn og 
sklgt) forsvinder. 
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Det gør du ved at føre musen henover kolonneadskillelsen markeret med 1-tal 
(se ovenstående skærmdump). Når du ser den lille hængelås, skal du 
venstreklikke, samtidig med at du trækker musen hen til kolonneadskillelsen 
markeret med et 2-tal. Når du er der, "slipper" du dit venstreklik. 
Nu er årslektions-kolonnerne låst, hvilket betyder, at du kan scrolle til højre i 
ugerne, mens du fortsat kan se årslektions-kolonnerne. 
 

3. Visning i Kalender-Semesterskemaet 

 

Klikker du på det lille gule tandhjul i ikonlinjen, kan du bestemme, hvordan du 
ønsker: 
 
1. 
Visningen i venstre side af Kalender-Semesterskemavinduet skal være. 
 
• Hvis du har prikken som vist ovenover "Vis KUN de udvalgte...", ser du kun 

den lærers eller klasses undervisning, som er markeret i højre side. 
• Sætter du derimod prik ved den øverste mulighed "Marker de elementer...", 

vil du få vist alle undervisningsrækker. 
Den persons eller klasses undervisning, som du har markeret i højre side af 
vinduet, bliver markeret med en orange-/blålig baggrund (se næste 
skærmdump). 

2. 
Ugebetegnelsen bliver default angivet. Vi anbefaler af hensyn til overskuelig-
heden, at du vælger "Fra-til" eller Kalenderuge. 
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4. Højre del af Kalender-Semesterskemaet 

 

Højre del af Kalender-Semesterskemaet er udelukkende en sammentælling af 
indtastningerne i Kalender-Semesterskemaets venstre del. Her kan du se, 
hvordan de enkelte stamdata elementer (klasser, lærere og lokaler) er fordelt 
på skoleåret uger. Oplysningerne kan overføres til et regneark. Se vejledningen 
på vores hjemmeside www.untis.dk under fanebladet Support --> FAQ --> 
"Kalender-Semesterskema Hvordan kopieres Kalender-Semesterskemaet til 
Excel-regneark?". 
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Du kan selv indtaste et  Ideal-tal i højre side af Kalender-
Semesterskemavinduet. Ideal-tallet er det ugentlige timetal, som du ønsker. I 
ovenstående eksempel er det i forhold til klasserne. Hvis ugelektionerne bliver 
rødlige er der fordelt flere lektioner end dit ideal-tal (jo rødere jo større 
overskridelse). På tilsvarende vis med den grønne farve, der betyder, at der er 
fordelt færre lektioner. Hvis du ændrer ideal-tallet, skal du opdatere Kalender-
Semesterskemaet - før ændringen registreres. 
Sætter du ideal-tallet til 10, vil den røde farve først vise sig, når der er tildelt 
mere end 12 lektioner pr. uge. Den grønne farve, når der er under 8 lektioner 
pr. uge. 
 
Obs. 
Hvis du anvender lokalegrupper, kan du ikke bruge oversigten over fordelingen 
på lokaler. 
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5. Automatisk skemalægning - KUN én uge af gangen 
Dem, der skal anvende automatisk skemalægning, skal læse afsnit 5-7 i denne 
vejledning. De brugere, der skemalægger ALT manuelt, kan springe disse afsnit 
over.  
 
Når din undervisning er fordelt i Kalender-Semesterskemaet, er du klar til 
automatisk skemlægningen i fanebladet ”Planlægning” --> Optimering. 
Har du nogle lektioner, der skal placeres på helt bestemte positioner i skemaet, 
er det en god idé manuelt at skemalægge dem - og derefter låse dem i 
skemaet. 
 
Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger denne procedure: 
 
1. Start med at tage en backup (der er ingen fortryd knap). 
2. Optimer KUN én uge af gangen. 
3. Tjek resultatet (Skemadiagnosen) og tilpas evt. skemaet manuelt 

efterfølgende. 
4. Tag en backup 
5. Optimer den næste uge. 
6. Tjek osv. 
 
Ved kun at optimere en uge af gangen opdager du eventuelle problemstillinger, 
der skal rettes - og optimeringsfunktionen har kun brugt tid på at optimere én 
uge. 
Ofte viser det sig, at en uhensigtsmæssighed i en uge kan betyde, at der skal 
ændres på andre uger - og så kan skemaerne alligevel ikke bruges, hvis du har 
optimeret/skemalagt flere uger af gangen. 
Ved at tage en backup, før du påbegynder skemalægningen af hver enkelt uge, 
har du altid mulighed for at gå blot et skridt baglæns, hvis du får behov for at 
ændre. 
 
Du skemalægger/optimerer én uge af gangen ved at låse alle uger - og derpå 
låse netop den uge op, der skal skemalægges/optimeres. Se afsnit 6. 
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6. Låsning af uger i Kalender-Semesterskemaet 

 

Først skal du låse alle uger.  
Obs. Der er to forskellige hængelåse i ikon-linjen. En til at låse uger (midt i 
ikonlinjen) og en anden til at låse selve fordelingen (længst til venstre). 
 
Du låser alle uger ved at klikke på en tilfældig celle i fordelingsskemaet. Klik i 
cellen og klik derefter på "Ctrl+a" for at markere alle celler i fordelingsskemaet. 
Når alle celler er markeret, klikker du på ikonet "Lås uger". En stjerne til højre 
for ugetallet viser, at ugerne er låste. 
Endnu et klik på "Lås uger" vil på ny låse alle de markerede uger op osv.  
 
1. Når alle uger er låst, 

markerer du et 
tilfældigt felt i 
fordelingsskemaet 
nedenfor den uge, der 
skal låses/ låses op. I 
dette eksempel er det 
uge 10. 

2. Klik på hængelåsen i 
ikon-linjen, der 
låser/låser op for den 
markerede uge.  

 
Nu er du klar til at optimere uge 10 - uden at Untis ændrer på fordelingen af de 
øvrige uger. 
Tag altid en backup INDEN du sætter gang i den automatiske 
skemalægning! Kun vha. en backup, kan du vende tilbage til udgangspunktet, 
hvis du glemte en eller anden indstilling – inden du startede optimeringen. 
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Skemaoptimering 

 

Obs. 
Du må IKKE sætte flueben ved "Bevar nuværende fordeling i Kalender-
semesterskemaet" i det vindue, der åbner, når du skal starte 
skemaoptimeringen.  
 
Når du er tilfreds med skemalægningen i den valgte uge, fortsætter du på 
følgende måde: 
 
 
1. Tag en ny backup. 
2. Lås den uge, du netop har optimeret. 
3. Lås den næste uge op. Tjek, at alle andre uger er låst. 
4. Optimer/skemalæg ugen. 
5. Tjek skemaerne i ”Skemadiagnosen”. Huske at stå i den rigtige uge. 
6. Ret hvis der er problemer, kør evt. en ny optimering. 
7. Når skemaet er på plads, tag en backup. 
8. Fortsæt med de følgende uger, men stadigvæk kun én uge af gangen. 
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7. Låsning af fordelingen i Kalender-semesterskemaet 

 

Vil du i forbindelse med en optimering af fordelingen i Kalender-
Semesterskemaet sikre, at optimeringen ikke ændrer på bestemte dele af 
fordelingen, kan du markere disse og klikke på ikonet: "Lås fordeling" (længst 
til venstre). 
Der kommer en stjerne til højre for de fordelinger, der er låst. 
 
Har du hele fordelingen på plads i Kalender-Semesterskemaet, kan du sikre, at 
den ikke ændres i forb. med en skemaoptimering, ved at markere hele 
fordelingen og klikke på "Lås fordeling". 
 
Det er vigtigt, at du ved, hvilken visning/indstilling, du har i Kalender-
Semesterskemaet, når du ønsker at låse fordelingen i skemaet. 
Se næste skærmdump. 



Side 11 af 14 
 

Vil du i Kalender-Semesterskemaet låse fordelingen for alle dine 
undervisninger, skal du være opmærksom på, om du ser al undervisning eller 
kun dele af undervisningen.  
 
1. Vil du markere og låse 

samtlige fordelinger i 
Kalender-Semester-
skemaet, skal du i 
Indstillinger (det lille 
gule tandhjul") sætte 
prik ved "Vis ALLE 
elementer og marker de 
elementer, der er 
udvalgt i højre vindue". 
 

2. Hvis der i indstilling (det 
gule tandhjul) i 
Kalender-Semester-
skemaet er prik ved "Vis 
KUN de elementer, der 
er udvalgt i højre vindue", vil du ved en markering med "ctrl+a" (marker 
alt) kun få markeret netop de(n) klasse(r) eller lærer(e), som du har valgt 
at se. 

 
Ønsker du i Kalender-Semesterskemaet at markere dele af fordelingen fx én 
række i 4 uger, kan du gøre det ved at klikke på den første celle, holde shift-
tasten nede og benytte pile-tasterne til at markere de næste tre celler. Se 
næste skærmdump. 

 

 

Undervisning nr. 7 er markeret i ugerne 5, 6, 7 og 8. 
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8. Slette skemaet i én uge 

 

Du kan slette skemaet for alle elementer i kun en uge i fanebladet: 
Planlægning --> Slet det lagte skema. 
Sæt derefter flueben ved "Kun årslektioner for d..." og udpeg ugen. 
Funktionen gælder kun for årslektioner. 
 

9. Blokstørrelse indtastet direkte i Kalender-Semesterskemaet 
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10. Hvordan hænger indtastninger i Kalender-semesterskemaet 
sammen med indtastninger af blokstørrelser i menuen 
Undervisning i forb. med automatisk skemalægning? 
1. Hvis du på en undervisning KUN har indtastet blokstørrelser direkte i 

Kalender-semesterskemaet, vil Untis i forbindelse med den automatiske 
skemalægning (optimering) tage højde for indtastningen i Kalender-
semesterskemaet. 

2. Hvis der på en undervisning BÅDE er indtastet blokstørrelse i menuen 
Undervisning OG i selve Kalender-semesterskemaet, vil Untis i forbindelse 
med den automatiske skemalægning (optimering) tage højde for 
indtastningen i Kalender-semesterskemaet. 

3. Har du KUN indtastet dobbeltlek./blokke i menuen Undervisning, vil Untis i 
forbindelse med den automatiske skemalægning (optimering) tage højde for 
indtastningen i menuen Undervisning. 

 

11 Manuel skemalægning 
Ved manuel skemalægning, har du 2-3 muligheder for at trække lektioner ind i 
skemaet. 

 
A.   
Trække ved hjælp af hånden i menuen Undervisning. 
I nogle skemaer ligger de ej skemalagte skemabrikker ved siden af skemaet og 
kan trækkes derfra ind i skemaet. Denne funktion svarer til at trække 
skemabrikkerne vha. hånden.  
B.    
Trække direkte fra Kalender-Semesterskemaet. Se næste side. 
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11A. Trække skemabrikker fra menuen Undervisning 

Trækker du manuelt 
lektionerne ind i skemaet 
fra menuen Undervisning, 
vil der blive taget højde for 
det, du har indtastet i 
kolonnen Dobbeltlek. eller 
Blok. 

 
Obs. Du bør ikke indtaste forskellige blokstørrelser til den samme undervisning 
i menuen Undervisning. Hvis du har behov for fx henholdsvis blokke á 3 og 5, 
kan du gøre et af to: 
 
1. Indtaste det i den ønskede uge i Kalender-Semesterskemaet ud for under-

visningen. 
2. Oprette undervisningen på to linjer i menuen Undervisning, hvor den ene 

linje bliver med blokke á 3 og den anden linje bliver med blokke á 5 (husk at 
justere årslektionstallet på de to linjer, så det samlede tal kommer til at 
passe). 

11B. Trække skemabrikker fra Kalender-Semesterskemaet 

 

Trækker du manuelt lektionerne ind i skemaet fra Kalender-semesterskemaet, 
vil der blive taget højde for de dobbeltlek./blokstørrelser, der er angivet i 
vinduet "Indtast blokundervisning" i Kalender-Semesterskemaet. 
Der bliver ikke taget hensyn til indtastningerne vedr. dobb.lektioner og blokke 
fra menuen Undervisning. 


