VEJLEDNING

Klargør Trio til Tabulex Vikar
Del 1af 2
Kalender, Perioder, Ringetidssæt, Aktivitetskategorier,
Stillingskategorier (timelønnede vikarer), Klasser/hold, Fag, Undervisning
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Baggrund
For at klargøre Trio til Tabulex Vikar bør du være sikker på, at din kalender, perioder, ringetidssæt,
aktivitetskategorier, stillingskategorier (timelønnede vikarer), klasser/hold, fag samt undervisning er sat
korrekt op. I det følgende vil emnerne blive gennemgået.

Kalender
Kalenderen finder du i Grunddata | Institution | Kalender:

Vær sikker på, at kalenderen er oprettet med de korrekte dagstyper:
•
•
•
•
•

Normal skemadag: Undervisningsdage ifølge skema
Skemafri: Undervisningsdage uden skema
UV-Fri: Dage, hvor der er undervisningsfri fx i elevernes ferie
Weekenddage
Søgnehelligdage
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Antallet af ”Normal skemadag” + ”Skemafri” skal være lig med det antal skoledage, der er aftalt i
kommunen og/eller på skolen.
Vær opmærksom på, at der ikke bliver lagt et skema på de dage, der er markeret ”Skemafri dag”.
Du kan overføre kalenderen til regneark ved at højreklikke et tilfældigt sted i billedet:

Perioder
Periodefanen finder du i Grunddata | Institution | Perioder. Tjek at der er det antal perioder, I har brug for.
Eksempel:

Vær opmærksom på, om du har oprettet den korrekte periode for fag som fx svømning, hvis det kun skal
gælde en del af skoleåret, fx 1. halvår, og ikke hele skoleåret.
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Ringetidssæt
Fanen for ringetidssæt finder du i Grunddata | Institution | ringetidssæt.

Tjek at tidspunkterne er korrekte, og at du har de forskellige ringetidssæt, du har brug for (fx Indskoling,
Mellemtrin, Udskoling).
Sætter du flueben i ”Vis avanceret”, har du mulighed for at lave et helt specielt ringetidssæt for de enkelte
ugedage.
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Ringetidssættet knyttes til de enkelte klasser og hold. Tjek at de står korrekt i Grunddata | Basiskartotek |
Klasser/hold.
Eks.:

Aktivitetskategorier
Gå i Grunddata | Institution | Aktivitetskategorier:

Opret de typer, du evt. har brug for ud over ”Pædagog, eneansvar” og ”Udløser uv-tillæg, ingen tid”, som
Trio er født med.
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Eksempel: Der er brug for et ”Morgenbånd” på 15 minutter (ud af en 45 minutters lektion):

Typen ”Morgenbånd” bruges i Tjenestetid | Undervisning:

OBS! Det er vigtigt, at typen ”Morgenbånd” kun bruges i prognosefasen, eller hvis man generelt kører i
prognosetal (grøn baggrund under tallene i kolonnerne ”UV-tid” og ”Timer”). Hvis man bruger ”Optalt tid”,
kigger Trio på den position i ringetidssættet, hvor morgenbåndet ligger, og tæller derfor de 15 minutter
(typen skal da være ”Udløser uv-tillæg, ingen tid”).

Stillingskategorier, timelønnede vikarer
I Grunddata | Institution | Stillinger finder du to forskellige stillingskategorier til timelønnede vikarer:
”Timelønnet vikar, tid beregnes automatisk” og ”Timelønnet vikar, timer tildeles manuelt”.
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SD løn:

KMD løn:

Timelønnet vikar, tid beregnes automatisk
Stillingskategorien er markeret med denne farve i Grunddata | Personale | Personale:
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Automatisk beregning vil sige, at Trio beregner arbejdstiden ud fra personens start- og sluttidspunkt.
Begynder første aktivitet fx kl. 08:15 og sidste aktivitet slutter kl. 13:45, får vikaren 5½ time. Ønsker du
automatisk afregning af løse vikarer, skal vikaren tildeles en stillingsbetegnelse, der har tilknyttet
stillingskategorien: Timelønnet vikar, tid beregnes automatisk. Trio styrer automatisk tidstildelingen til
vikarer med stillingskategorien ”Timelønnet vikar, tid beregnes automatisk”. Tiden beregnes ud fra start- og
sluttid.

Timelønnet vikar, timer tildeles manuelt
Stillingskategorien er markeret med denne farve i Grunddata | Personale | Personale:

Ønsker du selv at bestemme, hvor mange timer vikaren skal have, skal vikaren tildeles en
stillingsbetegnelse, der har tilknyttet stillingskategorien: Timelønnet vikar, timer tildeles manuelt. Tiden
beregnes ud fra den ”Aktivitetstype”, som du knytter på vikartimen eller ekstraopgaven. Bruger du denne
stillingskategori, tildeler du selv tiden til de timelønnede vikarer. NB! Der afregnes ikke på denne
stillingstype for eventuelle pauser mellem lektionerne.

Mindste arbejdstid pr. mødedag og lønkode
Vikarer på læreroverenskomst har som udgangspunkt ret til løn for minimum 2 timer på fremmødedagen.
Trio vil automatisk sørge for at tildele minimumstimetallet, når du afregner. Har I en aftale om et andet
minimumstimetal, ændrer du blot tallet.
Tjek om minimumstallet står korrekt hos dig i Grunddata | Institution | Stillinger | Grundindstillinger (for
den enkelte stillingskategori):

Sørg for at få indsat den korrekte lønkode. Lønkoderne ses i Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder.

Vikar for lærer eller pædagog
Hvis du har brug for at skelne mellem vikartimer for en lærer og en pædagog, kan du oprette to forskellige
stillinger (tjek med løn-og personale mht. tjenestenummer (SD løn), ekstraciffer (KMD løn) samt aftale
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vedrørende mindste arbejdstid pr. mødedag.). Du kan fx sætte V (for vikar) foran initialerne og L (lærer)
eller P (pædagog) efter.
Eksempel:

Klasser/hold
Gå i Grunddata| Basiskartotek |Klasser/Hold.

Tjek at dine klasser er korrekt oprettet og navngivet. Tjek at dine klasser har et stamlokale, hvis du ønsker,
at dine skemabrikker har lokaler på. Kontroller at du har oprettet hold de steder, du ønsker at benytte dig
af denne funktion. Hold kan med fordel benyttes, når der er flere klasser, der er sammen om en aktivitet.
Bemærk at hold med forskellige betegnelser IKKE kan kobles sammen i skemalægningsprogrammet,
ligesom man ikke kan koble en klasse sammen med et hold i Tabulex.

Fag
Gå i Grunddata |Basiskartotek | Fag.
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Fag, der har et faglokale, skal have dette påført som stamlokale, hvis dette ønskes på skemabrikkerne.

Undervisning
Gå i Tjenestetid | Undervisning.

Kontroller, at du har fordelt alle undervisningsaktiviteterne. Tallet, der er angivet under ”L. lekt.” er lig med
det antal skemabrikker, der overføres til Tabulex Skemalægning. Bemærk, at decimaltal afrundes efter
normale afrundingsregler.
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