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Konsortiechefen

Grunddatavärden för perioder
I nya Ladok är grunddatakategorin Period central dels för att hålla reda på och
fördela utbildningstillfällen över tid och dels i uppföljningssammanhang. I
nuvarande Ladok är termin i realiteten den enda förekommande och samtidigt
grundläggande parametern för dessa ändamål. I nya Ladok utgör termin bara en
periodtyp bland flera. Det behövs beslut om vilka som ska finnas och vilka värden
de kan anta.
Vilka periodtyper som kan förekomma bestäms nationellt. Det finns tre kategorier
av periodtyper: Nationellt fastställd period (t.ex. kalenderår), som inte kan ändras
lokalt, Nationellt baserad period (t.ex. termin), för vilken lärosätet kan sätta lokala
start- och slutdatum, samt Lärosätesperiod (t.ex. läsperiod), för vilken lärosätet
fritt kan skapa sina perioder.
Definitioner:
Periodtyp: Anger vilka periodindelningar som kan användas för verksamheten.
Exempel: År, Halvår, Termin, Läsperiod.
Nationell definition av period: Fördefinierat tidsspann som kan användas som
underlag för att skapa perioder.
Period: Tidsavsnitt med start- och slutdatum. Baseras antingen på en nationell
periodtyp och mall för period eller på en lokal periodtyp.

Konsortiechefen beslutar härmed följande:
1. Periodtyper (endast nationella data) som skall finnas förberedda i nya Ladok:
Nationellt fastställda perioder:
Kalenderår
Kalenderhalvår
Läsår
Nationellt baserade perioder:
Termin (höst- resp. vårtermin)
NyA-period (fem perioder enligt NyA:s indelning)
2. Grunddatavärden för de nationella periodtyperna kalenderår, kalenderhalvår,
läsår och termin skall finnas förladdat från och med år 1950 till och med år 2025.
3. Kodkonventioner för nationellt definierade perioder
Kalenderår: Årtal (t.ex. 2015)
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Kalenderhalvår:
Första halvår: årtal+V (t.ex. 2015V) (LAGRING i DB?)
Andra halvår: årtal+H (t.ex. 2015H)
Läsår: LÅ+Årtal/Årtal (t.ex. LÅ1995/1996), datumperiod 1/7-30/6
Termin:
Vårtermin: VT+årtal (t.ex. VT2015), fördefinierad datumperiod enligt SUHF:s
rekommendationer
Hösttermin: HT+årtal (t.ex. HT2015), fördefinierad datumperiod enligt SUHF:s
rekommendationer
NyA-period: Årtal+P+periodnummer (t.ex. 2015P1 = standard i NyA),
fördefinierad datumperiod utifrån SUHF:s rekommendationer för terminstider,
(exempel för 2015: 2015-01-19 – 2015-03-29, 2015-03-30 – 2015-06-07, 201506-08 – 2015-08-30, 2015-08-31 –2015-11-08, 2015-11-09 –2016-01-17)
4. Benämningar
Perioderna benämns enhetligt i obestämd form:
Andra halvår – Second half-year
Första halvår – First half-year
Hösttermin – Autumn semester
Vårtermin – Spring semester
Kalenderår – Calendar year
Läsår – Academic year
NyA-period – NyA period
Benämningar för NyA-perioderna
ÅÅÅÅP1: Första period vt ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅP2: Andra period vt ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅP3: Sommarperiod ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅP4: Första period ht ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅP5: Andra period ht ÅÅÅÅ

Beslut har fattas efter beredning i ledningsgruppen för konsortiet.
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