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iSkole
Nyhetsbrev 2021 — 3

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

1 iSkole for elevene
Publiseringsdato for skriftlige trekkfag i videregående skole var i år satt til
12. mai. Siden myndighetene har bestemt at elevene likevel ikke skal få se
dette trekket, har vi endret datoen til 18. juni som er dagen for skriftlig
sensur.

2 Mine sider
Vi har lagt til et spørsmålstegn oppe til høyre i skjermbildet, under Logg ut,
og trykker man på dette får man frem en meny for å gå til hjelpesiden til
iSkole. Hjelp for Mine sider er lagt on-line, slik at man slipper å laste ned
hele dokumentasjonen for iSkole for å finne hjelp til det skjermbildet man
står i.

2.1 Meldinger

Det har vært diskutert for og imot at man skal kunne sende e-post til foreldre
til myndige elever. Til nå har det vært skolens vurdering om de ønsket det
eller ikke, slik at alle foreldrene til de valgte eleven har fått e-post om det var
krysset av for det. Vi har endret praksis slik at det ikke blir sendt ut e-post
til foreldre til myndige elever — vi sjekker alderen til eleven og ignorerer å
sende til foreldre hvor eleven er 18 år eller eldre. Denne endringen trådte i
kraft 1. mai. Den innførte samtidig en feil som gjorde at umyndige elever
hvor det ikke var eksplisitt satt at foreldrene skulle kunne motta meldinger,
ikke fikk eventuelle e-poster i den påfølgende uken. Feilen ble rettet 7. mai
rett etter klokken ni på morgenen.

Hvis man har behov for å sende e-post til foreldrene til myndige ele-
ver, så kan man ta ut navnelisten for alle elevene ved skolen fra Elevad-
min>Rapporter og arkfanen Navnlister og Egendefinert m/søk. Denne listen
inneholder også alderen, slik at man kan sortere etter alder og så kopiere
e-postadressene til foreldrene herfra og bruke dem til å sende e-post fra egen
e-postklient.
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3 Grunnlagsdata

3.1 Fag

Vi har lagt til kolonnen Elever i arkfanene Klassefag og Gruppefag. Kolonnen
viser hvor mange elever som er registrert i fagene. Fra arkfanen Gruppefag
har vi tatt ut kolonnen Elevantall som var tiltenkt brukt til å sette maksi-
mumsantall for elever i faget. Denne ser ikke ut til å ha vært brukt de senere
år, og vi har derfor tatt den vekk.

4 Timeplan

4.1 Timeplanlegge klasse

Ved kopiering av timeplanen fra en uke uten fridager til en uke med frida-
ger, så tar vi med timeplanen også til fridagene. Tidligere var ikke timene
timeplanlagt på fridagene synlige. Vi har nå gjort dem synlige, men man er
fremdeles forhindret fra å kunne timeplanlegge på fridager. Vi har også lagt
en rød farge på alle fag på fridager slik at disse dagene skiller seg fra skole-
dager. På denne måten ser man raskt hvilke fag som mister undervisning på
grunn av fridager en uke. Man kan nå slette timeplanlagte timer på fridager
om man ønsker det. Hvis f.eks. to timer KRO gikk bort pga. en fridag, kan
man slette KRO på fridagen, og faget får da tilgjengelig timene som da kan
timeplanlegges på en av skoledagene.

4.2 Timeplanlegge tolærer

Vi har slått sammen visningen i de to timeplanene til én timeplan i kalen-
dervisning, slik at timeplanen i skjermbildet skal harmonere med de andre
visningene av timeplaner i iSkole.

5 Elevadmin

5.1 Karakterdokumentasjon

For elever som velger kryssløp fra studiespesialiserende til yrkesfag, så skal
de få standpunkt istedenfor 2. halvår på karakterdokumentasjonen i fagene
NOR1201,NOR1202,NOR1203,NOR1260,NOR1261,NOR1401,NOR1402,
NOR1412 og NOR1413. Vi ønsker ikke å fjerne 2. halvårskarakteren, så der-
for har vi åpnet for at man kan føre standpunkt i tillegg til 2. halvår. De to
karakterene skal da være like (kontrollen overlates til brukeren). Det kreves
at eleven da minst har ett program som ikke er studiespesialiserende for å
kunne føre standpunkt i de nevnte fagene.
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