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iSkole
Nyhetsbrev 2019 — 4

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om et utvalg av endringer og
nyheter i iSkole siden 19. november.

1 Ny server til databasen
Vi har øket kapasiteten til databasen til iSkole. Vi ser effekten av det i vårt
analyseprogram for driften av iSkole ved at tiden som benyttes til å hente
og endre data er mindre nå i forhold til forrige server.

2 Mine sider→Startsiden — utsendelse av varsel
Faglærerne kan nå sende varsel til elever direkte fra oversikten over hvem
som skal ha varsel på startsiden. Dette vil forenkle prosessen med å sende
varsel for faglærerne. Denne hadde dessverre litt startproblemer med noen
feil, men de fikk vi luket ut med god hjelp fra en håndfull brukere.

3 Mine sider→Timeplan — Romreservering
Romreserveringen har fått nytt utseende og ansatte som har anledning til å
reservere rom kan registrere reserveringer ved å trykke på en ledig time for
rommet. Tilsvarende kan man slette en reservering ved å trykke på den.

4 Mine sider→IOP (ny 2018-19)
Vi har lagt til at man i årets søknad kan inkludere fjorårets IOP som vedlegg.
For IOP-ansvarlig er det kommet til en avkrysningsboks i arkfanen Elever
og valget Behandle søknad.

5 Grunnlagsdata→Søkerportal
Vi har delt skjermbildet i to arkfaner for å få bedre plass i dypden. I arkfanen
for tilbud har vi lagt inn to datofelter for at dere skal kunne legge inn et
tidsvindu for når søkerportalen er åpen for å ta imot nye søknader. Søkerne
får logget inn på portalen også utenfor dette tidsvinduet, men de får ikke
lagt til søknader utenfor tidsvinduet. Standardverdiene som benyttes om
dere velger ikke å legge inn noen datoer er åpning fra 1. januar og lukking fra
1. mai inn i skoleåret. Det er nå mulig å skru av kravet om skolepenger for de
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skolene som ikke krever skolepenger. Standard er at man krever skolepenger,
så det er kun skoler som ikke har dette kravet som trenger å markere dette.
Skolen kan også krysse av for om søkerne skal kunne markere i søknaden at
de ønsker rom på internatet.

6 Elevadmin→Søkere
Vi har lagt til muligheten for skolen å legge inn en ny søknad på vegne av
søkeren og vi har lagt inn muligheten for å slette en søknad. Skal man slette
en søknad må man også bekrefte slettingen ved å skrive inn personnummeret,
fem siffer, til søkeren som skal slettes.

7 Søkerportalen
Vi har sperret for at søkerne skal kunne søke på feil år, dvs. et år som ikke
er åpnet fra skolen (ref. avsnitt 5). Når en søker aksepterer tilbudt plass,
så går det nå et e-postvarsel til skolen. Det går også et e-postvarsel om
søkeren laster opp dokumenter etter at søkeren har akseptert tilbudet om
skoleplassen. Nytt er også at søkerne kan krysse av for at de ønsker hybel
på skolens internat. Dette valget er kun synlig for søkere til skoler som har
registrert at det er åpent for å søke internatplass (ref. avsnitt 5).

8 God jul og godt nytt år!
Avlutningsvis vil vi få takke for det gode samarbeidet i året som har gått,
og å ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!
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