
Schemaläggning – Grundläggande funktioner



Schemaläggning
Detta dokument beskriver grundläggande delar i schemaläggning

• Grupper

• Perioder

• Verktyg

• Dra och släpp

• Avvikelser



Grupper

• En grupp är byggstenarna för schemaläggning

• Samma grupp används för närvaro, omdöme, 
betyg osv.

• Om en lärare är kopplad till en grupp kommer 
den ha alla positioner som gruppen läggs ut i 
schemat.

• En grupp kan läggas utan koppling till lärare, 
där man sedan kopplar lärare till specifika 
lektioner tex bara måndagar.



Perioder och veckor

• Schemat kan läggas i eget valda perioder eller 
per vecka.

• Betygsättning är frikopplat från schemat. Så 
både terminsbetyg och betyg vid kursslut kan 
ändå hanteras.



Verktygslådan

• Lista – det du kan dra och släppa ut i schemat
– Lärare, grupper, elever och salar

• Snegla – för att se mycket samtidigt
– När du markerar en grupp så visar snegla allt som är 

kopplat till gruppen men mini-schema.

• Inställningar
– Motlägg, avvikelser, salar, ställa in lektioner.

• Tid
– Här ser du hur mycket tid som är lagt i vald schemavy
– För elev så ser du faktisk tid jämfört med timplan



Dra och släpp

• Från verktygslådans lista av grupper kan du 
markera en grupp för att se vart den kan 
placeras.

• Du drar och släpper den till önskad position.

• Längd på lektion justeras genom att dra i 
nedre kanten på lektionen.
Alt. kan man ange standardlängd i Verktyg

• Där man släpper grupper skapas en koppling 
till eleven, salen eller läraren.



Schemalagd lektion

• Du kan släppa allt i listan på en lektion. En 
fråga kommer ställas vad du vill göra. 
Sammanfoga, ersätta eller motlägga.

• Om du klickar på en grupp i listan som redan 
är placerad visas alla positioner den finns i 
schemat.

• Med koppla kan du koppla in en lärare, elev 
eller sal till en redan lagd i schemat.



Avvikelser

• Ändrar man i schemat så ändras det inte 
historiskt.

• Tar man bort eller lägger till en elev i en grupp 
ändras det inte historiskt.

• Varje lektion kan ha avvikelser. Annan sal, 
lärare, elever eller vara inställd.
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