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Kursschema för hösten 2017 - schemaläggningsprocessen startar nu
Startbrev för Tentamensschemat för 2017/18 skickas ut den 13 februari.

Det är viktigt att alla på din institution, som har undervisning läsåret 2017/18, får
nedanstående information och inkommer med de upplysningar som behövs för
schemaläggningen. Var vänlig att vidarebefordra brevet till berörda parter!

Lässchema för hösten 2017
LTH:s lässcheman läggs utifrån de uppgifter om det antal föreläsnings-, övnings- och
laborationstimmar som finns i kursens läro- och timplan. Från institutionen behöver schemaläggaren
kompletterande information om hur dessa timmar skall fördelas över tiden – dvs. hur en kurs
struktur ser ut.

TIDSPLAN
20 januari  Startbrev till institutionerna om schemaläggning.
6 februari  Sista dag att lämna in önskemål rörande lässchemat.
13 februari Startbrev för tentamensschemat skickas ut.
20 mars Preliminärt lässchema skickas ut för påsyn till institutionerna.
10 april   Sista dagen för institutionerna att lämna synpunkter på både läs- och

 tentamensschema.
28 april Läs- och tentamensschema omarbetade utifrån remissvaren och helt klara.
1 maj Schemana fastslås. Inga ändringar görs efter detta datum.

Läsperioder höstterminen 2017
From HT-17 gäller en ny läsårsindelning på LTH, som innebär att alla omtentor ges under två stora
omtentaperioder, där den första ligger i anslutning till påsk och den andra i augusti. Mer information
om detta kommer i startbrevet för tentamensschemat 2017/2018.
Läsperioderna kommer för HT-17 att ligga mellan följande datum:

Läsperiod 1 må 28/8 - on 18/10 2017
Läsperiod 2 må 30/10 - on 20/12 2017

TÄNK PÅ att läsvecka 8 i lp1 och lp2 – är avsedd för repetition och reflexion. Inga ordinarie eller
nya föreläsningar, övningar eller labbar bör förläggas till läsvecka 8.

Prioriteringar
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 många olika specialiseringar, vilka i sin tur innehåller kurser som ingår i ytterligare
andra specialiseringar.
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Masterprogrammen
Det är svårt att lägga scheman för Mastersstudenterna. Kursutbud kan vara hämtat från olika
program och studentgrupper och då måste hänsyn även tas till kursernas övriga studentgrupper.
Föreståndarna för Mastersprogrammen ombeds meddela om det varit problem tidigare år eller om
det finns kurser som absolut inte får kollidera.

Helsingborg
Då Eva Rosengren går i pension, kommer de utbildningsprogram som går i Helsingborg att fördelas
emligt följande; Datateknik, Elektroteknik med automation samt Tekniskt basår läggs av Emma
Grönberg. Byggteknikprogrammen och masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader läggs
av Naomi Facks. Då det är ny personal som lägger Helsingborgsprogrammen, är det viktigt att
inkomma med extra tydliga underlag för dessa scheman.

Lokaler
From HT-17 stängs M:X-övningssalarna i M-huset. De övningar som använt M:X-salarna kommer
att förläggas i LTH:s befintliga övningssalar i stället.
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!

Blankett för schemaunderlag och förra höstens schema
Förra årets scheman finns i schemageneratorn som du hittar via LTH schemaläggnings hemsida
http://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/lokaler-utrustning-service/lokalbokningen/ . Här hittar
du även en blankett för schemaunderlag: http://www.lth.se/forska-
utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/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 hösten 2017.

Vart skall önskemålen skickas?
Vi vill ha in underlag med schemaönskemål till lässchemat genom e-mail till schema@kansli.lth.se
med kurskod angiven i ämnesraden eller med internpost till hämtställe 7, Utbildningsservice –
schema eller genom att fylla i ovannämnda blankett för schemaunderlag. Skicka ett mail per kurs, så
tillvida ni inte skickar in ett samlingsdokument för en hel institution eller motsvarande.
Vi vill ha era önskemål senast måndagen den 6 februari.

Informationsutbyte kring schema – schemamöte
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!

Eva går i pension
Till sist vill Eva Rosengren passa på att tacka för sig. Eva går i pension till sommaren och kommer
fram till dess att ha andra arbetsuppgifter än schemaläggning. Eva vill rikta ett varmt tack till alla
medarbetare för de gångna åren!

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, YL

Lägger schema för A, BME,
C, D, E, L, IDA, IEA, TBÅ

Lägger schema för KID, MID, V, I,
BI, RH, M, MD och IBY och MEMB

Bilagor: Kalender med läs- och tentamensperioder mm läsåret 2017/2018 och Riktlinjer för
schemaunderlag.



Läsperiod: Läsvecka - datum - kalendervecka
Höstterminen 2017 - läsperiod 1 (88)

Läsvecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Kalendervecka

1 28-aug 29-aug 30-aug 31-aug 01-sep 35
2 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 36
3 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 37
4 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 38
5 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 39
6 02-okt 03-okt 04-okt 05-okt 06-okt 40
7 09-okt 10-okt 11-okt 12-okt 13-okt 41
8 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 42

TP1 23-okt 24-okt 25-okt 26-okt 27-okt 28-okt 43

Höstterminen 2017 - läsperiod 2 (89)

Läsvecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Kalendervecka

1 30-okt 31-okt 01-nov 02-nov 03-nov 44
2 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 45
3 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 46
4 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 47
5 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dec 48
6 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 49
7 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec 15-dec 50
8 18-dec 19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 51

Juluppehåll 25-dec 26-dec 27-dec 28-dec 29-dec 52
TP2 01-jan 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 1
TP2 08-jan 09-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 2

Undervisning Tentamen Omtentamen

Repetion,
reflexion,
inläsning Helgdag Ej schemalagd tid



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!

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. 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.

· Internpost till hämtställe 7, Utbildningsservice – schema.


