
 

 

 

 

Bilaga 2 - Schemaunderlag – vilken information vill schemaläggarna ha?  

Inskickade schemaunderlag skall innehålla:  

Information om kursens struktur  
Ordning på moment, vilka moment som hör ihop, längden på undervisningsmomenten och i vilka  

läsveckor vilka undervisningsmoment bör ligga. Det är viktigt att förstå hur en kurs är uppbyggd för  

att säkerställa att kursens pedagogiska upplägg bibehålls. Koordinerade schemaunderlag inom en  

årskurs underlättar för schemaläggningen. Poängtera i underlaget om förändring från föregående  

kursomgång skett.  

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

Övnings- och laborationsgrupper  
Vi behöver veta om övningsgrupper kan ligga parallellt eller måste ligga sekventiellt. Vi vill även veta 

hur stora grupper kursen har och hur många undergrupper man planerar att använda.  

Information om kursens plats i utbildningen  

Samläsning mellan utbildningsprogram, krockfrihet mot andra kurser etc. Att veta vilka kurser som  

inte får krocka är speciellt viktigt i åk 4-5, då krockfrihet inom några specialiseringar inom några  

utbildningsprogram, i praktiken är en omöjlighet. Schemaläggningen tar gärna emot programmens  

riktlinjer för och kursansvarigas erfarenhet om vilka kurser studenterna brukar kombinera!  
 

Om en lärare håller flera kurser parallellt 

Vi kan då lägga in läraren i schemat och på så sätt se till att schemat blir krockfritt för läraren. Detta är 
speciellt viktigt om läraren undervisar både i Lund och i Helsingborg, så att vi kan ta hänsyn till 
transporttider för läraren.  

Schemaunderlagets format  
Så länge underlaget är tydligt och innehåller ovanstående information, har vi inte några speciella  

preferenser för hur underlaget skall se ut. Elektroniska underlag får gärna vara i ett format som vi kan 

klipp- och klistra ur.  
Eftersom det är en vårtermin vill vi be er vara extra tydliga med om det är läsveckor eller 
kalenderveckor ni anger i ert underlag, detta för att undvika missförstånd. 
 
Är man osäker på hur man skall ställa upp sitt underlag, kan man använda den  

blankett som finns på schemaläggningens hemsida. Du hittar blanketten här:  
http://www.lth.se/medarbetare/forska-  
utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/schemaunderlag/  

 

Vart skall underlaget skickas?  

Schemaunderlag kan skickas via:  
 E-mail till schema@kansli.lth.se. Kurskoden skall vara angiven i ämnesraden, detta för att vi  

snabbt skall kunna hitta rätt underlag. Skicka ett mail per kurs, såtillvida ni inte skickar in ett  

samlingsdokument för en hel institution eller motsvarande.  
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