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iSkole

Nyhetsbrev 2018 — 5

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om et utvalg av endringer og
nyheter i iSkole siden 24. september. Vi vil også benytte anledningen til å
ønske dere alle sammen en riktig god jul!

1 Mine sider→Tilgang

Vi har lagt inn en ny arkfane Funksjoner og herfra kan rektor/administrator
styre tilgjengeligheten av noen utvalgte funksjoner i iSkole. Funksjonalitet
som kan gjøres tilgjengelig er blant annet internat, bibliotek og hvorvidt
man skal ha SMS-varsling. I tillegg kan det her bestemmes om kontaktlærer
skal ha anledning til å behandle permisjonssøknader. Noen av funksjonene
medfører en kostnad, og før aktivering av disse kan dere ta kontakt med
oss for prisinformasjon. Man kan her aktivere modulen Internat slik at kun
skoler som har internat får frem modulen i menyen.

2 Mine sider→Elevmappe

Vi har lagt til en arkfane Notater i skjermbildet. Hensikten med den nye ark-
fanen er å legge inn små notater som ellers hadde vært gjort på post-it-lapper
på skrivebordet. Disse notatene er ikke ment å inngå som dokumentasjon,
men snarere å være huskelapper som skal slettes så snart man ikke har bruk
for dem lengre. De er ikke synlig for andre enn den som har lagt dem inn.

3 Mine sider→Timeplan

Visningen av timeplaner er under endring fra den mer tradisjonelle time-
planvisningen og over til en visning som minner mer om en kalender. Vi har
hatt fokus på timeplanen den siste tiden, og dette er det første synlige tegn
som inngår i en utvidelse av funksjonaliteten i timeplanmodulen i iSkole.

4 Timeplan→Blokknr gruppefag

Det er åpnet for at man kan justere timetallet for et fag for valgte uke rett
fra skjermbildet. Under tabellen er det kommet inn et ikon som viser en
blyant til høyre for timetallet. Timetallet viser hvor mange timer faget er
satt opp til å ha denne uken. Ved å trykke på blyanten kan man endre ukens
timetall. Dette gjør at man slipper å navigere til Timeplan→Juster timetall

for å justere timetall mens man arbeider i dette skjermbildet.
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5 Timeplan→Timeplanlegge klasse

Vi har endret på listen med fag som står til venstre for timeplanen. Tidligere
ville fag som var ferdig timeplanlagt forsvinne fra listen over fag, mens nå
står alle fagene i listen uavhengig av hvor mange timer som er timeplanlagt.
Listen er sortert slik at de fagene som har flest timer igjen å timeplanlegge
ligger øverst i listen. Fag som ikke har flere timer igjen å timeplanlegge vises
i grønn kursiv. Til høyre for timetallet i kolonnen Timer har vi lagt inn et
ikon som viser en blyant. Ved å trykke på den kan man justere timetallet for
den valgte uken. En annen fordel ved å vise fag som er ferdig timeplanlagt
er at man da kan velge et slikt fag, og få alle timene markert med rødt på
timeplanen.

Timene hvor klassen er delt og reservert for gruppefag har tidligere kun
tatt utgangspunkt i det man satte opp i Timeplan→Blokknr for klasse. Nå
har vi utvidet dette til også å gjøre en sjekk mot elevenes fagvalg. Hvis man
ikke ønsker å reservere noen ekstra timer for klasse, så trenger man ikke
sette opp blokknr for klasse hvis elevenes valg av gruppefag er registrert.

6 Elevadmin→Mappe

Vi har lagt til en arkfane Notater i skjermbildet på samme måte som i Mine

sider→Elevmappe.

7 Elevadmin→VIGO — Avgiverskole

For elever som gikk ved en annen skole forrige skoleår, så kan man legge inn
denne skolen som avgiverskole. Dette er et felt som PAS krever i prøvesys-
temet sitt. For elever som kom fra en annen skole som benytter iSkole, så
vil denne skolen automatisk settes som avgiverskole.

8 Elevadmin→Permisjon

Vi har lagt inn muligheten til å ta en utskrift av permisjonssøknaden etter
den er ferdig behandlet.

9 Elevadmin→Søkere

Det er nå mulig å sende SMS til søkerne ved statusendringer i tillegg til
e-post. For å gjøre funksjonen tilgjengelig må rektor/administrator aktivere
SMS-funksjonen fra Mine sider→Tilgang og arkfanen Funksjoner.
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10 Utlån→Bokutlån

Det er nå mulig å sende purringer via SMS. For å gjøre funksjonen tilgjenge-
lig må rektor/administrator aktivere SMS-funksjonen fra Mine sider→Tilgang

og arkfanen Funksjoner.

11 Grunnlagsdata→Søkerportal

Det er lagt til et nytt felt E-post. Hvis dette feltet fylles inn vil iSkole sende
e-post til søkerne med denne adressen som avsender. Hvis den ikke er utfylt
vil iSkole benytte skolens e-postadresse som før. Denne e-postadressen vil
også benyttes når det sendes kopi til skolen ved statusendringer i søknads-
behandlingen fra Elevadmin→Søkere.

12 Mine sider→Rapport — Varsel

Vi har utvidet rettighetene til lærere i komponentfag slik at også de kan
generere varsel for sine elever. Varselet gjelder da i hovedfaget selv om de
kun underviser i en komponent.
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