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Velkommen til Trio Fagfordeling
Har din skole licens til ”Trio Fagfordeling” i Trio+, kan du og dine kollegaer elektronisk deltage i
fagfordelingen.

Login
Du logger på Trio+ ved at gå på: https://trio.tabulex.net
Dernæst anvender du dit Uni-login.
Du kan tilgå Trio+ på pc, smartphone eller tablet.
Hvis der er lukket for adgangen til Trio+, får du denne besked, når du logger på:

Skoleår
Vær sikker på, at du står i det korrekte skoleår. Trio+ åbner altid i indeværende skoleår. Hvis du vil skifte
skoleår, skal du klikke på dit navn og vælge ”Skift skoleår”. Vælg det ønskede:
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Fagfordeling i Trio+
Hvis der er åbent for fagfordelingen i Trio+, ses menupunktet ”Fagfordeling”:

Der er to forskellige måder at fagfordele på: ”Lektioner, skematisk” og ”Lektioner, oplistet”. Det er en
smagssag, om du foretrækker den ene frem for den anden. Dog er det kun muligt at få vist fag uden klasse
(AKT, lektiecafé mm.) i fagfordelingen ”Lektioner, oplistet”.
I det følgende vil begge muligheder blive gennemgået.

Metode 1

I menuen

vælger du ”Lektioner, skematisk”:
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Når du vælger ”Lektioner, skematisk”, åbner dette vindue:

Øverst i vinduet ser du de klasser, hold og fag, som du kan lave søgninger på:

Den grønne ”brik”

indikerer, at man ønsker at søge på samtlige klasser i alle fag.

Du har mulighed for at søge ud fra følgende kriterier:

4

Til venstre i billedet ses præsentation af de fag, du har valgt samt en optælling af lektionerne:

Hvis du klikker på
for undervisningen:

får du yderligere information vedrørende lektionerne bl.a. om perioder
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Markér den/de klasser du ønsker at udsøge og evt. fag.
Sæt flueben i det, du ønsker at se:

Eksempel: Her er valgt 5a under ”Klasser” til venstre, og der ønskes at søge på alle fag (grøn brik med
prikker):

Til venstre i billedet ses alle de fag, der er oprettet generelt. Til højre fremgår klassens navn samt
antallet af timer den pågældende aktivitet tæller:
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For at tilføje et fag klikker du på brikken. Linjen bliver lysegrå.

Faget er nu tilføjet din liste:

7

Hvis du ønsker at fjerne et fag, skal du slå ”Egne” til:

Du ser nu:

Klik på brikken og faget lægges tilbage i listen over ledige lektioner.

Noter
Hvis en lektion er taget af en anden (optaget), er brikken orange:

Du kan oprette en note, hvis du også ønsker lektionen. Der kan oprettes noter til alle lektioner undtagen
dem, der er låst af ledelsen.
Bemærk at alle kan læse alles noter. På den måde ved alle, hvad de enkelte medarbejdere har skrevet.

Hvis du ønsker at oprette en note, klikker du på taleboblen til højre:

Klik på

for at skrive din besked:
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Skriv i feltet ”Bemærkning”:

Når du klikker på

ændres taleboblen, som således indikerer, at der er oprettet en note:

Du kan også tilføje en note, hvor der allerede er talebobler. Hvis ledelsen/administrationen har skrevet en
bemærkning, vil initialerne være ”Admin”:
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Hvis ledelsen/administrationen har låst for oprettelse af noter på en given brik, ser det således ud:

Det betyder, at ledelsen har besluttet, hvem der skal have klassen i faget eller en given opgave.

Metode 2
I menuen

vælger du ”Lektioner, oplistet”:

Her ser du:
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Øverst i vinduet ser du de enkelte klasser og fag:

Den grønne ”brik”

indikerer, at man ønsker at søge på samtlige klasser i alle fag.

Du har mulighed for at søge ud fra følgende kriterier:

Til venstre i billedet ses præsentation af de fag, du har valgt samt en optælling af lektionerne:

11

Hvis du klikker på
for undervisningen:

får du yderligere information vedrørende lektionerne bl.a. om perioder

Markér den/de klasser du ønsker at udsøge og evt. fag.
Markér, hvad du ønsker at se:

Eksempel: Her er valgt 5a under ”Klasser” til venstre, og der ønskes at søge på alle fag (grøn brik med
prikker):
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Til venstre i billedet ses alle de fag, der er oprettet. I kolonnen ”Hold” fremgår klassens navn. I kolonnen
”UV-tid” fremgår det samlede antal klokketimer i perioden.

Ønsker du at tilføje faget, klikker du på knappen ”Tilføj” til højre:

Faget er nu tilføjet din liste:

Hvis du ønsker at fjerne et fag, skal du slå ”Egne” til:
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Klik på knappen ”Fjern” og faget lægges tilbage i listen over ledige lektioner.:

Noter
Hvis en lektion er taget af en anden (optaget), er der markeret med orange til venstre for initialerne:

Du kan oprette en note, hvis du også ønsker lektionen. Der kan oprettes noter til alle lektioner undtagen
dem, der er låst af ledelsen.
Bemærk at alle kan læse alles noter. På den måde ved alle, hvad de enkelte medarbejdere har skrevet.

Hvis du ønsker at oprette en note, klikker du på plustegnet i kolonnen ”Note”:

Klik på

for at skrive din bemærkning:
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Skriv i ”Bemærkning”:

Når du klikker på

ændres plustegnet til en taleboble, som indikerer, at der er oprettet en note:

Du kan også tilføje en note, hvor der allerede er talebobler.
Hvis ledelsen/administrationen har skrevet en bemærkning, vil initialerne være ”Admin”:
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Hvis ledelsen/administrationen har låst for oprettelse af noter på en given brik(ker), ser det således ud:

Opgaver

I menuen ”Opgaver” kan du vælge de opgaver, ledelsen/administrationen har lagt til fordeling.
I den øverste del kan du søge på klasse(r):

Du kan også søge på ”Betegnelse”:
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Vælg et eller flere kriterier:

I nedenstående eksempel er der søgt med kriteriet ”Ledige”:

Klik på knappen ”Tilføj”, hvis du ønsker opgaven:
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Til venstre ser du de opgaver, du tager:

Klik på ”Vis detalje” for yderligere information:

Hvis du ønsker at fjerne en opgave, skal du sætte flueben i kriteriet ”Egne”. Klik ”Søg”. Marker den ønskede
linje og vælg ”Fjern”:
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Noter
Hvis en opgave er taget af en anden, kan du oprette en note. Du kan oprette noter til alle opgaver
undtagen dem, der er låst af ledelsen/administrationen.

Du kan tilføje en note ved at klikke på

Klik på

i kolonnen ”Note”:

:

Skriv i feltet ”Bemærkning” og klik ”Gem”:
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Der ses nu en taleboble i kolonnen ”Note”:

Hvis ledelsen/administrationen har valgt at låse for oprettelse af noter på en opgave, vil du se en hængelås
yderst til højre:

Forsøger du at tilføje opgaven, bliver du mødt med denne meddelelse:
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