
1 
 

Lærerstyret undervisning 
Version 1, 25-01-2016, Jytte Michelsen/STIL.  

Indhold 

 
Generelt ........................................................................................................................................................ 1 

Arbejdsgange .............................................................................................................................................. 1 

R116 Dan statistikdata til lærerstyret undervisning ............................................................................... 2 

R117 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. elev ........................................................................... 3 

R118 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. medarbejder............................................................ 4 

 

Generelt 
Lærerstyret undervisning opgøres for de elever, der er skoleforløbsplaceret, og der summeres for hver 

enkelt elev, hvor mange klokketimers skemalagt undervisning, eleven har haft pr. skoledag. Skoledage 

findes fra skoleforløbet. 

Skolerne kan lave et udtræk af lærerstyret undervisning for eleverne på skoleperioderne G1 og G2.  Jobbet, 

R116 Dan statistikdata til lærerstyret undervisning, finder oplysningerne ud fra de skemabrikker, der ligger i 

EASY-A.  

Jobbet kan bestilles med afgrænsning på en periode, som skolen selv vælger og kan gentages efter behov. 

Jobbet R116 Dan statistikdata til lærerstyret undervisning opsættes fra starten via B743 Automatisk 

bestilling af batchjob til at køre hver dag kl. 20:00, men kan også bestilles af skolen på de tidspunkter de 

selv ønsker. 

Der er 2 csv-filer som viser henholdsvis klokketimerne pr. elev, R117 Oversigt over lærerstyret undervisning 

pr. elev og klokketimerne pr. medarbejders ansættelsesforhold, R118 Oversigt over lærerstyret 

undervisning pr. medarbejder. 

Arbejdsgange 
I de følgende afsnit beskrives de 3 job der skal bruges: 

 R116 Dan statistikdata til lærerstyret undervisning 

 R117 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. elev 

 R118 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. medarbejder 
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R116 Dan statistikdata til lærerstyret undervisning 
Når jobbet R116 afvikles medtages kun de skemabegivenheder, hvor skemarollen har J i kolonnen 

Lærertyret undervisning (yderst til højre) på vinduet A368 Skemaroller. 

 

 

Hvis der på skemabegivenheden er registreret et antal standard lektioner, anvendes dette til at udregne 

det faktiske antal timer. Varigheden af en standardlektion står angivet i minutter i vinduet A910 

Trimmeoplysninger ’Standardlektionslængde’.  

Hvis der ikke er angivet et antal standardlektioner udregnes antal timer ud fra start- og sluttid på 

skemabegivenheden. Start- og sluttid står angivet som klokkeslæt og der udregnes antal timer fra starttid til 

sluttid. 

 
 

Jobbet R116 kan bestilles med følgende afgrænsninger: 

 Fra-dato 

 Til-dato 
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R117 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. elev 
Jobbet kan bestilles med følgende afgrænsninger:  

  

 

 
 

CSV-filen kan skolen indlæse i et regneark og bearbejde oplysningerne efter skolens eget behov. 

CSV-filen indeholder følgende kolonner: 

Overskrift (felt) 

CPR-nummer 

Fornavn 

Efternavn 

Uddannelse 

Version 

Speciale 

Skoleperiode 

Elevtype 

Skoleforløb 

Forløbsgruppe 

Elevafdeling 

DS-afdeling 

Dato 

Antal timer 
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R118 Oversigt over lærerstyret undervisning pr. medarbejder 
  

Jobbet kan bestilles med følgende afgrænsninger: 

 

CSV-filen indeholder følgende kolonner:  

Overskrift (felt) 

Medarbejder initialer 

Medarbejder løbe nr 

Dato 

Antal timer 

Antal elever 

 

CSV-filen kan skolen indlæse i et regneark og bearbejde oplysningerne efter skolens eget behov.   


