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Godt nytt år! Dette nyhetsbrevet kommer litt tett på det forrige, og det er
også litt kortere enn hva det pleier å være. Vi har likevel valgt å sende det ut
siden det er kommet noen nye muligheter med søkerportalen som kan være
interessant å se på nå ved det nye årets start.

1 Søkerportalen - meld interesse for skolen
Vi har utviklet en egen inngang til søkerportalen som åpner for at en po-
tensiell søker melder sin interesse for å søke om skoleplass ved skolen. Kun
noen få felter er obligatoriske, som for- og etternavn, fødselsdato, e-post,
mobilnummer og hvilket program man er interessert i. Det er ikke et krav
til å opprette en søkerprofil, men tanken er da at den potensielle søkeren vil
bli kontaktet av skolen for videre veiledning. Skolen kan da, enten på vegne
av eller sammen med den potensielle søkeren, opprette en søkerprofil i iSko-
le basert på informasjonen som er gitt, og legge inn en søknad for søkeren.
Deretter vil søkeren og skolen kunne kommunisere gjennom søkerportalen
på vanlig måte. Når en potensiell søker har meldt sin interesse kaller vi
ham/henne for en interessent. Målet er at interessentene skal bli søkere, og
siden elever.

2 Elevadmin→Søkere
Skoler som ønsker å benytte seg av muligheten for å melde interesse for skolen
slik som beskrevet i avsnittet over, vil få en ekstra fane i dette skjermbildet.
Denne fanen vises helt til venstre og har overskriften Interessenter. Alle
interessenter listes opp i arkfanen og skolen kan ved å trykke på knappen
Legg til legge inn interessenten i søkerlisten. Interessenten vil da få opprettet
en søkerprofil og status som søker. Det blir også generert passord, og det
går en e-post til den nye søkeren som gir beskjed om at status er endret,
og at søkeren kan logge inn i søkerportalen ved hjelp av fødselsnummer 11
siffer og passordet i e-posten. Det er derfor viktig at skolen i samtale med
interessenter opplyser dem om fødselsenummeret deres. Straks interessenten
er blitt søker, så vil all kommunikasjon gå via søkerportalen som før. Skolen
har da mulighet til å informere om dette i møte med interessenten.

3 Hva må gjøres for å benytte "interessesiden"?
Skolen må gi oss beskjed, så sørger vi for at arkfanen Interessenter kom-
mer til syne. Videre må dere settes opp en lenke fra skolens hjemmeside —
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gjerne på samme side hvor lenken til søkerportalen ligger — som leder til
interessesiden.

Figur 1: Skjermbildet som interessentene må fylle ut.

4 Eksterne systemer
Vi har lastet inn versjon 21.00 av kontrollmotoren fra Samordnet Opptak.
Dette gjelder kun for kontroller av vitnemål og fagsammensetning for de
videregående skolene. Vi har oppdatert postnr og kommunenummer slik at
alle endringer som trådte i kraft etter 1. januar 2020 er tilgjengelige.
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