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Fremskrivning af skoleåret
Inden du fremskriver, er det vigtigt, at du har sat trin og spor på alle dine klasser samt trin på dine hold i:
Grunddata | Basiskartotek | Klasser/hold. Ved aldersintegrerede hold angives ældste klassetrin.
Dine hold skal også have ”Klassetilknytninger”.

For at kunne fremskrive skal du gå i Filer | Planlægningsår og vælge 2020/2021.

Der bliver nu oprettet en ny database. Hav tålmodighed. Programmet arbejder, selvom systemet fx viser
”Svarer ikke”.
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Trio spørger, om du ønsker at fremskrive. Tryk ”Ja”.

Du bliver nu spurgt, om du ønsker at fremskrive ud fra:
1. En timefordelings-/lektionsplan for klassetrinene (se side 4)
2. De nuværende data i menuen Tjenestetid (se side 8)
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Valgmulighed 1: ”Timefordelings-/lektionsplan”
Sætter du prik i ”Fremskrivningen skal baseres på en timefordelings-/lektionsplan for klassetrinene”, skal
du tage stilling til, om du vil fremskrive indeværende skoleårs lektionsplan eller selv oprette kommende
skoleårs lektionsplan.
Vær opmærksom på, at du ved dette valg ikke kan fremskrive hold.

Når du har taget stilling til, hvilken fremskrivningsmetode du ønsker at benytte, skal du udfylde/tilpasse
tabellen med skolens timetal (nedenstående tabel er udfyldt med UVMs vejledende timetal i
INDEVÆRENDE skoleår).

Vær opmærksom på, at der kommer nye vejledende timetal for det kommende skoleår. Disse fremgår ikke
af ovenstående tabel, da fremskrivningen er baseret på indeværende skoleårs tal.
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Klik ”Afslut”.

Du bliver nu præsenteret for fremskrivningsguiden.

Klik ”Næste”.
Markér, hvad du ønsker at overføre. Der er forlods sat flueben ved de ting, som oftest ønskes fremskrevet.
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Tag stilling til, om der er klasser, som ikke skal fremskrives.

Klik ”Næste”.
Vælg lektionstype (de kommer fra Grunddata – aktivitetskategorier) på den eller de aktive klassetype(r) og
antal skemadage (som oftest 200).

Klik ”Næste”.
Klik ”Udfør”.
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Når fremskrivningen er afsluttet, klikker du ”Afslut”.
I menuen Tjenestetid bliver prognose-tallene beregnet på baggrund af antal skemadage i kalenderen. Dine
prognosetal er derfor først korrekte, når du har udfyldt kalenderen med det rigtige antal skemadage. Se
evt. vejledningen ”Grunddata” på vores supportside.

Husk! Det er vigtigt, at du går alle dine faneblade grundigt igennem for at sikre, at alle parametre står som
forventet.
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Hvis man har en fast nettotid på 1680 timer, skal det reguleres for hver stillingstype, det skal gælde for:
Grunddata | Institution | Stillinger |Grundindstillinger | ”Tryllestaven”.

Fremskriv forfra
Har du fremskrevet og ønsker at starte forfra, så er det også muligt. Du skal stå i kommende skoleår 20/21
og gå i Filer| Planlægningsår | Fremskriv. Benyt denne vejledning fra start. Den første fremskrivning bliver
slettet og dermed også de indtastninger, du evt. måtte have foretaget i skoleåret 20/21 med undtagelse af
kalenderen.

Valgmulighed 2: ”Baseret på nuværende data”
Sætter du prik i ”Fremskrivningen skal baseres på de nuværende data i menuen Tjenestetid”, bliver
fremskrivningen baseret på disse, og du kommer direkte til fremskrivningsguiden.
Du skal følge denne guide:

Klik ”Næste”
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Markér, hvad du ønsker at overføre. Der er forlods sat flueben ved de ting, som oftest ønskes fremskrevet.

Klasser/hold
Hvis der er sat flueben ved, at ”Hold” skal fremskrives, ses disse sammen med klasserne i nedenstående
billede.
Er der gult, skal du tage stilling til ”Næste års navn” (husk at klasser ikke må hedde det samme) og/eller
”Brug data fra dette års klasse/hold”. Du kan også vælge ikke at fremskrive klassen/holdet ved at vælge
”Fremskriv IKKE” i drop-down menuen.
Hvis der ikke er ”Trin” på en/et klasse/hold i Grunddata | Basiskartotek | Klasser/hold, fremskrives
klassen/holdet ikke.
Vær opmærksom på, at hvis du fx har en klasse, som hedder 5X i år, men skal hedde 6Y næste år, så står
der fortsat X i kolonnen ”Spor” i Grunddata | Basiskartotek | Klasser/hold. Du skal selv rette det til Y i
sporet, efter du har fremskrevet.
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Du kan få en udskrift af billedet ved at højreklikke et tilfældigt sted i billedet.

Klik ”Næste” (kan først lade sig gøre, når der ikke er flere gule linjer)
Tryk på knappen ”Udfør” for at gennemføre fremskrivningen.
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Fremskrivningen er afsluttet med teksten ”Fremskrivning afsluttet” se billede herover.
Tryk ”Afslut”.
I menuen Tjenestetid bliver prognosetallene beregnet på baggrund af antal skemadage i kalenderen. Dine
prognosetal er derfor først korrekte, når du har udfyldt kalenderen med det rigtige antal skemadage. Se
evt. vejledningen ”Grunddata” på vores supportside.
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Husk! Det er vigtigt, at du går alle dine faneblade grundigt igennem for at sikre, at alle parametre står som
forventet.
Hvis man har en fast nettotid på 1680 timer, skal det reguleres for hver stillingstype, det skal gælde for:
Grunddata | Institution | Stillinger |Grundindstillinger | ”Tryllestaven”.

Fremskriv forfra
Har du fremskrevet og ønsker at starte forfra, så er det også muligt. Du skal stå i kommende skoleår 20/21
og gå i Filer| Planlægningsår | Fremskriv. Benyt denne vejledning fra start. Den første fremskrivning bliver
slettet og dermed også de indtastninger, du evt. måtte have foretaget i skoleåret 20/21 med undtagelse af
kalenderen.
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