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iSkole
Nyhetsbrev 2020 — 3

Dette nyhetsbrevet inneholder hovedsaklig informasjon om et utvalg av end-
ringer og nyheter i iSkole siden 6. februar.

1 Coronaviruset
Vi følger myndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte, og det medfører
nå også at flere arbeider hjemmefra. Med dagens teknologi og muligheter
bør dette gå smertefritt slik at vi ikke skal levere dårligere service i denne
perioden. Vi vil også benytte anledningen til å ønske dere alle det beste i
denne tiden som krever ekstra innsats fra oss alle.

2 Elevadmin — elevsøk
Vi har lagt til et felt for hurtigsøk etter elever. I dette feltet kan man søke
med fritekst på elevens klasse eller fødselsnr, eller elevens og foreldrenes
navn, e-post og mobil. Se figur 1 hvor det er skrevet inn «Donal» i søkefeltet.
I resultatet settes søkeordet i fet type slik at man ser hva man har fått treff
på. Merk at man i dette søkefeltet kun søker blant årets elever.

Figur 1: Hurtigsøk etter elev.

3 Elevadmin→Søkere
Når man tar inn en søker, dvs. legger søkeren inn i en klasse, så lagrer vi nå
søkerens adresse som elevadresse hvis søkeren er over 18 år, eller søkerens
adresse er forskjellig fra forelder 1 sin adresse.
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Vi har lagt til rapporten «Søkere som har takket nei til skoleplass» og
denne inneholder søkere som har trukket søknaden etter de fikk tilbud om
skoleplass. Tilsvarende inneholder nå rapporten «Søkere som har trukket
søknaden» kun søkere som trakk søknaden før de fikk tilbud om skoleplass.

4 Elevadmin→Vitnemål — grunnskolen
Vi har lagt til muligheten til å skrive ut vitnemål fra grunnskolen også på
engelsk.

5 Elevadmin→Rapporter→Navnelister — Egende-
finert /m søk

Vi har lagt til kolonnene «Kommune» og «Fylke» for elevene.

6 Personal→Ansatt
Vi har endret på brukergrensesnittet for å registrere avdelinger slik at man
nå kan knytte flere avdelinger til en ansatt.

7 Personal→Rapporter→Undervisningsfag
Vi har lagt til en ny fane Undervisningsfag som lister lærernes undervis-
ningsfag. Det er i alt tre rapporter i denne fanen. Den første viser lærernes
navn, kortnavn, fagkoder og fagnavn. Den andre er aggregert med hensyn på
lærer og viser alle fagkodene i én linje. Den tredje er gruppert med hensyn
på fag, dvs. man får listet alle fagene og med alle lærerne som har faget
under hvert fag.
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