
Schemaläggning på LTH
CAROLA, EMMA, EVA, MALIN OCH SOPHIE



Vi

• Emma – A, BME, C, D, E, L
• Sophie – B, BI, F, K, N, Pi, RH, W, YL
• Eva (50%) - KID, MID, V, IBY, IDA, IEA, TBÅ
• Carola (50%) Under H15 Malin - I, M, MD

Mastersprogram i anslutning till de övriga program respektive
schemaläggare lägger.



Kontakt med schemaläggarna

• E-post – schema@kansli.lth.se /tentamensschema@kansli.lth.se

• Telefon
• Besök – hos oss eller hos er.

Vi finns i utbildningsservice-korridoren på bottenvåningen i E-husets södra
flygel. Besöksadressen är Ole Römers väg 3C (ingång 3C).

Under schemaläggning är vår tillgänglighet begränsad. Det kan ta
några dagar innan vi besvarar ditt mejl. Bli inte orolig om du inte får
svar direkt.



Årscykel - Schemaläggning



Två cykler per kalenderår
Inför HT
• Januari – förarbete schema HT och

tentamensschema för hela läsåret.
Startbrev ut.

• Februari – Alla önskemål är inkomna.
Schemaläggningen startar.

• Mitten av mars – HT- och
tentamensschemat schemana går på
remiss. Olika datum för läs- och
tentamensschema.

• April – remisserna gås igenom och
schemana justeras.

• 30 april – alla scheman klara.

• Första veckan i maj – överföring till
lokalbokningssystemet. Alla scheman
spikas.

• Schemat går över i underhållsfas.

Inför VT
• Augusti till september – förarbete

inför VT-schemat. Startbrev ut.

• Mitten av september – Alla
önskemål är inkomna.
Schemaläggningen startar.

• Början av oktober – VT-schemat ut
på remiss

• Mitten av oktober – remisserna gås
igenom och schemana justeras

• 31 oktober – alla scheman klara

• Vårterminsschemat går över i en
underhållningsfas



Schemaönskemål

Det är lättare att få gehör för sina
önskemål innan remissen skickas ut.

Kom därför in med dina önskemål i tid!



Årscykel – Hårda deadlines

30 april för höstterminsschemat
31 oktober för vårterminsschemat
30 april för  kommande läsårs
tentamensschema



Prioriteringar

• Årskurs 1 och därefter i årskursordning
• Obligatoriska kurser före valbara
• Studenternas scheman



Schemaunderlag – hur skall det se ut?

Schemaunderlaget kan se ut på olika sätt.

Till exempel…



Schemaunderlag LTH - Exempel
• Om lässchemat i matematik vt 2013

• Allmänt:

• 1.  Som vanligt vill vi helst ha samma schemapositioner och
samma lokaler i alla veckor i läsperioden.

• 2.  Föreläsningar och övningar bör varvas FÖFÖ, där en övning
helst inte ska ligga samma dag som föregående föreläsning.
Om seminarier, S, förekommer kan de läggas  mer fritt.

• 3.  De flesta av våra lärare föredrar krittavlor. Eventuella
undantag anges vid respektive kurs nedan.

• 4.  Uppmärksamma de lärare som undervisar både i Lund och
Helsingborg, se Stefans anvisningar om bemanning.

• 5.  Se Stefans sammanställning för förmodade antal
övningsgrupper.

• FMAA01 Endimensionell analys

• Samläsning  B1+K1+N1, C1+D1+BME1, M1+MD1

• Varje vecka  4F, 4Ö och 2S, dvs 2 dubbeltimmar föreläsning, 2
dubbeltimmar övning och en dubbeltimme seminarium.

• FMAA01 för B1+K1+N1

• I lv 4 skall B1, K1 och N1 ha redovisningar. Varje
övningsgrupp skall ha ett redovisningstillfälle. Detta skall ligga
parallellt med ett vanligt övningstillfälle, under vilket
studenterna får redovisa individuellt för examinatorer som sitter
i en närliggande lokal (grupprum/övningssal).

• Vi räknar med att en examinator hinner med tio studenter
under ett övningspass, så om två övningsgrupper har
redovisning samtidigt så  behövs det sex examinatorer, och det
räcker med en extra övningssal för redovisningen. Sex par med
studenter och examinatorer skall kunna sitta någorlunda
utspritt.) Om en enda övningsgrupp har redovisning, så kan
redovisningslokalen vara mindre, ca 15 platser.

• Kanske blir det lättast att lägga ut redovisningarna när
schemaremissen är klar.



Schemaunderlag LTH - Exempel



Schemaunderlag – vad bör vara med?

• Information om kursens struktur
Ordning på moment, vilka moment som hör ihop, längden på undervisningsmomenten,
samt i vilka läsveckor vilka undervisningsmoment bör ligga

• Information om önskemål om sal
Typ av sal, antal platser, speciell utrustning, undervisning utan lokal etc.

• Övnings- och laborationsgrupper
Kan övningsgrupper ligga parallellt eller måste de ligga sekventiellt? Önskemål
på gruppantal och gruppstorlek

• Information om kursens plats i utbildningen
Samläsning, krockfrihet mot andra kurser etc.



Schemaunderlag – att tänka på:

• Vi utgår från schemaunderlag, LoT och förra årets
schema

• Viktigt att förstå hur kursen fungerar – vad hör ihop med
vad?

• Formulera gärna i termer om ”skall/måste” och
”önskar/det vore bra om”

• Teckenförklaring så att vi förstår underlaget
• Använd korrekta kurskoder och undvik smeknamn på

kurserna



Gruppindelning

• Minsta gemensamma
nämnare

• Olika minsta gruppstorlek på
olika program

• Samma studenter som skall läsa olika kurser =>
Samma gruppindelning för samtliga kurser de skall läsa



Varför gruppindelning?

Utan gruppindelning förloras kontrollen över
var studenterna är vid vilken tidpunkt och vi
kan inte garantera ett krockfritt schema!



Förändringar i schemat

• Yttre faktorer som lokalbestånd
• Förändringar av en programstruktur
• Nya kurser
• Möjlighet till krockfrihet
• Förändringar i kurser – LoT, ny kursansvarig etc.



Live@Lund



Nytt lokalbokningssystem

TimeEdit Lokal läggs ner



Nytt system – TimeEdit 3.7



Schemaläggning på LTH

Frågor och
feedback




