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Innledning 
Skoleåret 2016-17 er nå igang og det knytter seg en del spenning til hvordan den nye «10-15% regelen» 
skal anvendes og hvordan føre dette i iSkole. Nordland fylkeskommune har utarbeidet et dokument 
som benyttes til veiledning av sine skoler, og vi har fått tillatelse til å distribuere det videre. 
Dokumentet har navnet Fravaersgrensa_2016_info_til_skolestart_2.pdf. I nyhetsbrevet har vi listet opp de 
fleste av de endringene som er gjort i iSkole siden nyhetsbrev 2-2016 som kom ut 19.  april.

Mine sider > Startside
Vi har lagt til en ekstra side med menynavn «Startside» for ansatte i iSkole. Denne siden skal gi en 
oversikt over status og arbeidsoppgaver som venter.

Mine sider > Rapporter > Fravær > Fravær fag
I forbindelse med 10% regelen for karaktergivning i fag, vises nå i tillegg til vanlig  fagfravær, også to 
kolonner for udokumentert fravær, både i timetall og prosentandel. Det er også lagt til en 
avkrysningsboks med navn Ta med fravær fra første halvår også når valgt tiluke er i andre halvår, slik at man 
kan summere fraværet fra første halvår inn i andre halvår.

Mine sider > Timeplan (ansatte)
Ny mobilvisning for lærerne. Denne tar kun en dag om gangen - tilsvarende slik det er for elevene.

Mine sider > Sensor (ansatte)
Menyvalget viser hvilke fag den ansatte har sagt seg villig til å sensurere.

Mine sider > Internat
Det er kommet til et nytt menyvalg for de skolene som har registrert internat tilhørende skolen. Her vil 
man kunne få ut informasjon om hvem som bor hvor slik at vakthavende lett kan skaffe seg oversikt. 
Skjermbildet er tilpasset mobiltelefon.

Mine sider > Fravær (for elevene)
Elevene har kunnet velge å se fravær for 1. halvår, 2. halvår eller fra skolestart og frem til i dag. Denne 
tabellen vil som tidligere vise alt fravær elevene har i faget, uavhengig av type fravær. I forbindelse med 
10-15%-regelen innfører vi en ny tabell «Udokumentert fravær». Denne teller alt udokumentert fravær og 
regner prosenten opp mot fagets omfang.

Mine sider > Eksamen (for elevene)
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I skjermbildet for eksamen for elevene, så vises nå også tidspunktet for når skriftlige trekkfag 
offentliggjøres. 

Elevadmin > Elevsøk
Skjermbildet for elevsøk er utvidet slik at man kan søke med hensyn på e-postadresse. Ved å oppgi en 
fullstendig, eller delvis e-postadresse vil iSkole søke etter elever og foreldre som passer med oppgitt e-
post.

Elevadmin > VIGO
Vi har lagt til en ny kontrollrapport Mottar undervisning, men står ikke i listen over fag til VIGO. Rapporten 
gir oversikt over alle elever som har fag som ikke er med i listen over fag til VIGO. Vi har også lagt til 
en tredje tabell under Anomalier (avvik), som viser evt. hvilke fag en elev mottar undervisning i, men 
hvor fagene ikke er med i listen over fag til VIGO. Ved å trykke på knappen Fjern anomaliene under 
tabellen, så vil disse fagene legges til under nåværende program og får samme startdato som nåværende 
program.
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