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Nyhetsbrev 

Karakterutskrift
Karakterutskriften fra Elevadmin > Rapporter og arkfanene 
Karakterer > Karakterutskrift inneholdt tidligere antall 
skoletimer som fravær, men er nå endret til å benytte 
omregnet timefravær, dvs. fravær i timer á 60 minutter på 
samme måte som vitnemål og kompetansebevis. I tillegg 
splittes skoleårene slik at det kun vises resultater for ett 
skoleår per side.

Grupper for ansatte (nytt)
Det har kommet til et nytt menyvalg Personal > Grupper. Her 
kan man opprette grupper og melde ansatte inn i disse. En 
ansatt kan både lede og være medlem av flere grupper. Det er 
også en rapport for utskrift av grupper med ansatte, se 
Personal > Rapporter og arkfanen Grupper. Gruppene spenner 
over alle planperioder slik at man beholde samme gruppe og 
medlemmer over flere år.

Internat (ny modul)
Vi har lagt inn en ny modul Internat som inneholder tre valg - 
internat, utleie og rapporter. Under valget Internat kan man 
registrere internat (bygninger) og rom. Dobbeltrom 
registreres typisk som to rom, eksempelvis hvis rom 101 har to 
senger, så registrerer man det som rom 101A og 101B slik at 
man kan registrere en beboer på 101A og en på 101B. 
Registrering av hvem som bor på de forskjellige rommene 
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PAS 

I PAS er det mulig å 
registrere deltatt, ikke deltatt 
eller syk.  Syk gir 
oppmøtestatus ikke-møtt i 
iSkole, og man må i 
etterarbeidet etter eksamen 
legge inn at fraværet er 
dokumentert i de tilfellene 
dokumentasjonen fremvises.

PAS 2 

Arbeidet med PAS 2 er igang 
hos Udir, og iSkole følger 
utviklingen parallellt slik at 
når PAS 2 er klar, så vil også 
iSkole være klar for den.

Fullførtkoder 

Vi presiserer at koden B, I og 
M krever at eleven har hatt 
tilbud om opplæring i alle fag
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gjøres fra valget Utleie. Det er foreløpig lagt inn fire rapporter, 
en for oversikt over internaterne med rom, en for oversikt 
over beboere på internatene og to navnelister hhv for elever 
med og uten internatplass.

Flyttemelding
Vi har lagt inn et felt der foreldrene kan godkjenne og signere 
flyttemeldingen. Flyttemeldingene tas ut fra menyvalget 
Elevadmin > Rapporter og arkfanen Flyttemelding under 
arkfanen Diverse.

Tverrfaglig merknad for R-94 (utgått)
Vi har tatt ut menyvalget Grunnlagsdata > Tverrfaglig merknad. 
Dette valget omhandlet merknader på tverrfaglig eksamen for 
karakterdokumentasjon fra  R-94. Menyvalget har vært 
utdatert lenge, men er nå til slutt fjernet. 

Tilpasninger til iPad
Vi har gjort endel tilpasninger for at Mine sider skal bli bedre å 
bruke fra iPad. Menyen på venstre side har fått større 
skrifttype og skjuler seg automatisk når man har gjort valg slik 
at plassen blir utnyttet til skjermbildet. Skjermbildet for 
føring av fravær tar ikke med alle ukedagene og 
fraværskodene hentes fra en nedtrekksliste slik at man slipper 
å bruke tastaturet.

Kontroll av dokumentlinjer for PFO (ny)
Vi har lagt inn en rapport i Elevadmin som gir oversikt over 
elever som har prosjekt til fordypning, og hvilke 
dokumentlinjer som er lagt inn på vedleggene. Slik kan man 
enklere kontrollere at alle har fått med det de skal ha.

Oppdatering fra Oracle
Vi vil oppdatere vår installasjon av Oracle WebLogic med en 
patch fra Oracle  tirsdag 19. mai mellom 06:00 og 06:30 norsk 
tid. iSkole vil da være utilgjengelig mens oppdateringen pågår.
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i utdanningsprogrammet. 
Karakterene bestemmer hvilken 
kode eleven skal få. 
Deltidselever i programmet skal 
ha fullførtkode H hvis de ved 
skoleårets slutt mangler fag.

Fravær og 
karakterutskrifter 

Det er kun avsluttet fravær som 
kommer med i 
karakterutskrifter - det være seg 
vitnemål, kompetansebevis eller 
en vanlig karakterutskrift. Etter 
første halvår er sluttført vil dette 
fraværet komme med. Først 
etter andre halvårs fravær er 
sluttført får man totalfraværet 
for elevene med. Tar man ut et 
kompetansebevis eller en 
karakterutskrift en gang i andre 
halvår, så må kontaktlæreren 
sluttføre fraværet for andre 
halvår om det skal bli med på 
kompetansebeviset eller 
karakterutskriften. Man kan 
sluttføre fravær så mange ganger 
man vil i løpet av terminen, og 
det er den siste sluttføringen 
som til enhver tid er gjeldende.
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