Vad är VIKT och LEKTIONER i tidsplanen?
Detta är en översikt på alla delmoment i utbildningen som du i dina inställningar behöver
lägga in värden för vikt teori/praktik samt lektioner. Grundinställningen för detta hittar du i
din undervisningsplan under inställningar.

VIKT
Vikt handlar om hur snabbt "Idag" linjen ska flytta sig när du gjort en tidsplan på din elev.
Välj värden mellan 0-3 för bästa användarvänlighet.
Teori: Utgå från att alla delmoment har ett värde på 1 teoretiskt eftersom att alla dessa har
teori kopplat till sig som eleven behöver tid på sig att utföra på elevcentralen. Om du tycker
att något av dessa delmoment är större än andra och vill att eleven ska få mer tid på vissa så
höjer du värdet till 2 max 3. Detta innebär att eleven får dubbelt eller trippelt så lång tid på
sig på just det delmoment du valt att öka värdet på.

Praktik: Om ett delmoment inte genomförs praktiskt - välj värde 0, då kommer "Idag" linjen
flytta sig direkt förbi det delmomentet. Du kan då även välja att inte visa det delmomentet i
utbildningskortet i dina inställningar i aSTRaWEB.
Utgå även här från att alla delmoment har ett värde om 1, vill du att eleven ska få mer tid på
sig att genomföra ett visst delmoment ökar du värdet till 2 max 3, då får eleven dubbelt eller
trippelt så lång tid på sig att utföra just det delmomentet.
LEKTION
Lektion handlar om vad genomsnittet på just er trafikskola är på respektive delmoment.
Räkna ut ditt totala snitt på trafikskolan på en hel utbildning, sedan fördela de över de
delmomenten du har i din undervisningsplan.
Här kan du använda hela tal men även tal med decimaler tex. 2 lektioner på Växling men 0,3
på Körställning. Fördela som du tror och räkna ihop så alla värden tillsammans stämmer
överens med ditt totala snitt på hela utbildningen.
När du gjort detta kan du sedan enkelt föra in informationen i din digitala undervisningsplan
och gör den aktiv. Se instruktionsfilm om aSTRaWEB för mer information.

