
 

Grundskoleindberetning 2022 – Triovejledning 
 
”Automatisk” via TRIO 
Følg vejledningen punkt for punkt. 
 
https://istdk.infocaption.com/3308.guide 
 
Kontrol af indberetningen er påkrævet… 
 
Elevtal pr. klasse skal indtastes manuelt, disse tal findes i TEA / klasseoversigt – vær obs! på, at 
overføre data fra Trio, inden du indtaster skolens elevtal, ellers bliver disse overskrevet. 
 
Hvis du indlæser UVM´s timetal i Trio jf. vejledningens side 4 skal du være opmærksom på ikke, at 
klikke på knappen ”opret lektioner” i så fald overskriver du dine tal i tjenestetid – undervisning. 
 
Har du brug for et mere detaljeret indblik i de tal som overføres fra Trio, kan du med fordel anvende 
de Trio-udtræk der fremgår af nedenstående pkt. 1 og 2 
 

”Manuelt” med anvendelse af data fra TRIO 
1. Find følgende dokumenter:  

- Fra TEA: Klasseoversigt (antal elever pr. klasse) 
- Fra TRIO: Udskrifter / Lister og forespørgsler / Statistik/ Grundskoleindberetning, Personalets 
alder og køn / sorter efter alder (klik i gråt felt). Tryk ”Til regneark” 
(Det er alderen pr 1. januar 2023 for personer ansat pr. 5. september 2022 der registreres) 
Du kan manuelt fjerne de personer der ikke skal tælle med, eller vælge ”skjul i indberetning” i 
personalefanen. 

 
2. Lav en oversigt over ressourceforbruget i TRIO: 

- Gå til: Udskrifter / Lister og forespørgsler / Statistik / Grundskoleindberetning, Planlagt 
ressourceforbrug. 

- Anvend filtrér og sorteringsfunktionen i de øverste grå felter til at sortere på fagopdelt 
undervisning og understøttende undervisning 

- Vær opmærksom på af Trio indberetter al arbejdstid på ”Normalklasser” Du skal selv 
definere den andel der skal indberettes under ”Specialklasser”’ 

- Vær opmærksom på, at det sandsynligvis ikke er al øvrig tid der er udspecificeret i Trio, 
hvorfor dette kræver en manuel opgørelse 
 

3. Åbn Grundskoleindberetningen følg vejledningen til punkt og prikke… 
 og tast. 
 

Hvis du har spørgsmål i forhold til grundskoleindberetningen, er du meget velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
Mvh. 
Henrik Lundbeck Nielsen 
8970 2814 / 40242264 
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