
 
 

 
 

 

 

 

Normopfyldelse i menupunktet ledelsesinformation 

Da menupunktet ”Normopfyldelse” i Ludus Web fungerede meget 
langsomt, er funktionen blevet flyttet over i ledelsesinformation. Ud 
over at fremsøgningerne nu er blevet meget hurtige, er det også 
blevet muligt at se oplysningerne pr. skoleår.  

 

Nedenfor kan du se information fra Ludus Webs onlinehjælp om de nye funktioner. 

Ledelsesinformation: Undervisningstid 
  
På fanebladet Uddannelsestid kan man med udgangspunkt i en bestemt lærer se en oversigt over graden af normopfyldelse for 
lærerens undervisningsmoduler. Som udgangspunkt vises tal for indeværende skoleår, men der kan skiftes til andre skoleår. Der vises 
følgende kolonner: 
  
Holdafsnit: 

  

  Betegnelse 
  

Undervisningsmodulets betegnelse, hvis der er angivet en. 

  Fag 
  

Faget som angivet ved fagkoden 

  Holdid 
  

Hold-id for det hold, undervisningsmodulet er knyttet til 

  Holdstart 
  

Holdstart for det hold, undervisningsmodulet er knyttet til 
  

  Lærere Alle undervisere på undervisningsmodulet 

 
Lærerafsnit: 

  

  Lærer 
  

Den udpegede lærer 

  Afviklet 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de skemabrikker, der ligger i skemaet til og med i dag på 
undervisningsmodulet, hvor læreren er krediteret (også fx aflyste skemabrikker, hvor læreren krediteres 
trods aflysningen) 
  

  Planlagt 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de skemabrikker, der ligger i skemaet fra og med i morgen på 
undervisningsmodulet, hvor læreren er krediteret (også fx aflyste skemabrikker, hvor læreren krediteres 
trods aflysningen) 
  

  Sum 
  

Summen af de to foregående tal 

  Norm 
  

 

Normen for lærerens timetal på undervisningsmodulet (det konkret angivne timetal med 
funktionen Fordel lektioner i LUDUS kerne, hvis funktionen er benyttet, og ellers undervisningsmodulets 
samlede norm) 

  Normopfyldelse  
  

= Den procentdel, som Sum udgør af Norm. 
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Kursistafsnit: 

  

  Afviklet 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de ikke aflyste skemabrikker, der ligger i skemaet til og med i dag på 
undervisningsmodulet 

  Planlagt 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de ikke aflyste skemabrikker, der ligger i skemaet fra og med i morgen på 
undervisningsmodulet 

  Sum 
  

Summen af de to foregående tal 

  Norm Normen for undervisningsmodulet 

Optællingen sker i antal lektioner, hvor lektionslængden er angivet i LUDUS Sikkerhedsindstillinger (kernesystemet). Hvis man ønsker at 
få optællinger i klokketimer, kan det opnås ved der at vælge en lektionslængde på 60 minutter. 
  
  

Ledelsesinformation: Undervisningstid oversigt 
Fanebladet Uddannelsestid oversigt viser for et valgt skoleår oversigt over graden af normopfyldelse for samtlige undervisningsmoduler  
 
Når fanebladet tilgås, er der primært sorteret efter undervisningsmodulernes betegnelse. Der er sekundært sorteret efter fag og tertiært 
efter Holdid. Der vises følgende kolonner: 
  
  

  Betegnelse 
  

Undervisningsmodulets betegnelse, hvis der er angivet en. 

  Fag 
  

Faget som angivet ved fagkoden 

  Fagkode 
  

  

  Holdid 
  

Hold-id for det hold, undervisningsmodulet er knyttet til 

  Holdstart 
  

Holdstart for det hold, undervisningsmodulet er knyttet til 
  

  Lærere 
  

Alle undervisere på undervisningsmodulet 

  Afviklet 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de ikke aflyste skemabrikker, der ligger i skemaet til og med i 
dag på undervisningsmodulet 

  Planlagt 
  

Sum af varigheden (i antal lektioner) af de ikke aflyste skemabrikker, der ligger i skemaet fra og med i 
morgen på undervisningsmodulet 

  Sum 
  

Summen af de to foregående tal 

  Norm 
  

Normen for undervisningsmodulet 

  Normopfyldelse  
  

Den procentdel, som Sum udgør af Norm. Ved sortering på normopfyldelse kommer moduler med 
norm=0 sidst 

  Uv. start 
  

Startdato for første undervisningsperiode på undervisningsmodulet 

  Uv. slut 
  

Slutdato for sidste undervisningsperiode på undervisningsmodulet 
  

  Fagtype 
  

  

  Afdeling 
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Ledelsesinformation: Individuel pulje 

  
På fanebladet Individuel pulje er det muligt at følge omfanget af de enkelte elevers individuelle pulje. Desuden vises en optælling af den 
samlede undervisningstid for hver elev. 
  
En forudsætning for optællingen her er, at de aktiviteter, der skal indgå i den individuelle pulje, oprettes som undervisning på 
undervisningsmoduler med fagkoder, der ikke benyttes til andre formål. Disse fagkoder angives i LUDUS Web System under Indstillinger 
>> Konfiguration >> Individuel pulje, hvorefter optællingen sker automatisk. 
  
Det er desuden en forudsætning for at benytte fanebladet, at kørslen Beregn Individuel Pulje er afviklet.  
Der optælles klokketimer. 
  
  
  

  Id 
  
  

Kursist-Id, hvis eleven har et. Ellers kursistnummeret. Hvis du har adgang til 
menupunktet Kursistadm kan du klikke på Id og få oplysninger om eleven. LUDUS Web vil åbne en 
dialog med dine favoritfaner fra menupunktet Kursistadm. 

  Fornavn 
  
  

Elevens fornavne. 

  Efternavn 
  
  

Elevens efternavn. 

  Uddannelse 
  
  

Elevens uddannelsesretning (hf, hhx, htx, stk, stx) 

  Klasse 
  
  

Elevens klasse (for papegøjeklasser vises den underliggende klasse) 

  Individuel pulje 
(hidtil) 
  
  

Sum af de timer, der er blevet tilbudt til og med i dag på de undervisningsmoduler, hvis fagkoder i 
systemdelen er angivet som individuel pulje. 

  Individuel pulje 
(planlagt) 
  
  

Sum af de timer, der er skemalagt i LUDUS Web fra og med i morgen på de undervisningsmoduler, 
hvis fagkoder i systemdelen er angivet som individuel pulje. 
  

  Individuel pulje 
(mangler) 
  
  

Forskellen mellem den krævede størrelse af den individuelle pulje og summen af de to foregående tal. 

  Undervisning 
(hidtil) 
  
  

Sum af de timer, der er blevet tilbudt til og med i dag på alle elevens undervisningsmoduler. 

  Undervisning 
(planlagt) 
  
  

Sum af de timer, der er skemalagt i LUDUS Web fra og med i morgen på alle elevens 
undervisningsmoduler 

  Undervisning 
(mangler) 
  
  

Forskellen mellem det krævede timetal for undervisningstiden på elevens uddannelse og summen af 
de to foregående tal. 

  Startdato 
  
  

Elevens startdato (angivet på elevens uddannelse) 

  Slutdato 
  
  

Elevens slutdato (angivet på elevens uddannelse) 
  

  Udmeldt 
  
  

En eventuel fremtidig udmeldelsesdato 

  Optaget 
  
  

Her skal enhver fuldtidselev have en markering med et kryds. Hvis det mangler, bør det rettes på 
elevens kursistuddannelse i LUDUS kerne. 

  Afdeling 
  
  

Kursistuddannelsens afdeling 
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