
 

 

Vårens andra läsperiod är oftast stökigare än de övriga läsperioderna, med många helgdagar och med 

en omtentamensperiod mitt i. Det är därför extra viktigt att vara tydlig med hur flödet i kursen 

skall vara, d.v.s. ordningen på F, Ö, L mm, gärna specificerat till vilken vecka de skall hamna i. 

Tänk på att alltid använda beteckning för antingen kalendervecka  eller läsvecka inom respektive 

läsperiod och att vara tydlig med om det är kalendervecka eller läsvecka som avses, detta för att 

undvika missförstånd 

 

Lämna era önskemål NU. Många lärare gör ändringar, många gånger stora ändringar, efter det att 

schemaläggningsprocessen är slutförd. Sena ändringar ställer till problem för studenterna vid 

terminsstarten. Studenterna gör sitt kursval direkt efter det att schemaläggningsomgången är slutförd 

och utgår då från schemat i schemageneratorn. Det är dessutom svårare att få sina önskemål 

tillgodosedda efter det att schemaläggningen är slutförd då studentgrupper och lokaler redan är 

uppbokade. 

 

    

22 augusti  Startbrev till institutionerna om schemaläggning.   

10 september  Sista dag att lämna in önskemål rörande lässchemat.  
11 oktober  Preliminärt lässchema skickas ut för påsyn till institutionerna. 

19 oktober  Sista dagen för institutionerna att lämna in synpunkter och korrigeringar av lässchemat. 

31 oktober Lässchemat korrigerat utifrån inkomna synpunkter och helt klart. 

 

 
Läsperiod 3: må 21/1 – on 13/3 2019 

Läsperiod 4 del 1: må 25/3 – on 17/4 2019 

Läsperiod 4 del 2: må 6/5 – on 29/5 2019 

 

Läsvecka 8 i lp 3 är avsedd för repetition och reflexion. Inga nya eller obligatoriska föreläsningar, 

övningar eller labbar bör förläggas till läsvecka 8. 

 

Se Bilaga 2: Schemaunderlag för info om vilken information schemaläggningen behöver för att lägga 

scheman inför VT-19.  



 

 

 

Vid schemaläggningen prioriteras årskurs 1 och sedan obligatoriska årskurser/kurser. I övrigt 

försöker vi undvika krockar för kurser som ingår i en specialisering – vilket är svårt då kurserna har 

studenter från olika specialiseringar, vilka i sin tur innehåller kurser som ingår i ytterligare andra 

specialiseringar.  

Masterprogrammen prioriteras över specialiseringarna då det gäller att få ett krockfritt schema vid 

schemaläggning. Föreståndarna för masterprogrammen ombeds meddela om det varit problem 

tidigare år eller om det finns kurser som absolut inte får kollidera. 

 

Lokaltillgången är en starkt begränsande faktor när det gäller att lägga ett bra schema. Meddela oss på 

schemaläggningen om ni inte behöver alla lokaler ni fått, så att dessa kan användas till annan 

undervisning. 

 

Förra årets scheman finns i schemageneratorn som du hittar via schemaläggningens hemsida 

. Här 

hittar du även en blankett för schemaunderlag: 

.

Observera att vi inte automatiskt för över/lägger förra årets schema eller går tillbaka till gamla 

schemabrev. Ni måste skicka in nya önskemål som gäller kursschemat våren 2019. 

Antingen genom att använda blanketten ovan eller på papper med internpost till hämtställe 7, 

Programservice – schema eller genom att skicka med E-post till schema@kansli.lth.se. Skickar du 

med E-post vill vi att du anger kurskod i ämnesraden för att vi snabbt skall kunna hitta rätt 

schemaunderlag. Vi vill ha era önskemål senast måndagen den 10 september. 

Vi besöker mer än gärna dig/din institution för att diskutera scheman. Tveka därför inte att höra av 

dig, så bokar vi in en tid! 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Sophie Sjögren Emma Grönberg Naomi Facks 

Utbildningsadministratör  Utbildningsadministratör Utbildningsadministratör 

Ank. 23711 Ank. 23841 Ank. 29847 

Lägger schema för B, F, K, N, Pi, W 

och YL samt MBIO, MLIV och 

MWLU 

Lägger schema för A, BME, C, 

D, E, L, IDA, IEA och TBÅ 

samt MARK, MSUD, MSOC 

och MWIR 

Lägger schema för KID, V, I, BI, 

RH, M, MD och IBY samt MEMB, 

MID, MFIPDES, MFST, MKAT 

och MLOG 

 

 

Bilaga1: Kalender med läs- och tentamensperioder mm läsåret 2018/2019. 

Bilaga 2: Schemaunderlag 

 

 

http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/
http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/schemaunderlag/
http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/schemaunderlag/
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