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Nyhetsbrev
Denne høsten har det vært mye fokus på dokumentert og
udokumentert fravær og det har gått tid på å finne formen på
dette. Det dukker opp nye ønsker og forslag underveis, så
prosessen er nok ikke helt avsluttet ennå.

Smartenheter
Mine sider har blitt ytterligere tilpasset smartenheter denne
høsten og det er kun noen få menyvalg som gjenstår.

Sammenslåtte fag
Planer for ny
funksjonalitet
Vi ønsker å tilby
foreldrepålogging via MinID. I
praksis er det vanligst å
benytte enten BankID eller
BankID for mobil. Når
foreldrene er autentisert via
MinID, kan vi gjøre oppslag i
iSkole for å finne hvilke elever
de er foreldre til, og dermed
presentere en liste av barn
som man kan velge. Gevinsten
er at foreldrene ikke trenger å
ha et passord pr barn.
Ekstraomkostningen er at for å
kunne få dette til, må
foreldrene registrere
fødselsdato og personnummer
i iSkole.
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Fag som består av flere komponenter vil i forbindelse med
10%-regelen være slått sammen i de rapportene hvor
prosentfraværet beregnes. Derfor er det viktig at man
registrerer komponentene i Grunnlagsdata > Fag.

Elever og egenmeldinger for dagfravær
Vi har slakket på fristen for egenmeldinger av dagfravær for
elevene. I utgangspunktet var det tenkt brukt til dagens
fravær, og med frist til klokken 09:30. Etter oppfordring har
vi myket opp på dette slik at elevene kan ettermelde
dagfravær inntil én uke. For kontaktlærerne er det derfor også
utvidet tiden man ser elevenes egenmeldinger for dagfravær.
Denne var før en uke og er nå øket til to uker.

Mine sider > Rapporter > Fravær > Egenmelding
I forbindelse med innføring av egenmelding for elever, så vil
fraværet settes inn når faglæreren bekrefter egenmeldingen.
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Elevens melding føres inn som merknad til fraværet.
Alternativt kan faglærer sette fravær direkte som før. I tilfelle
faglærerne skulle glemme å bekrefte egenmeldingen, og heller
ikke føre fravær, så vil elevene ikke få registrert fraværet.
Rapporten Ubehandlede egenmeldinger gir en oversikt over
ubehandlede egenmeldinger og kan benyttes til å sjekke at alle
blir behandlet.

Mine sider > Startside
Startsiden har blitt standard valg hvis man logger inn på
iSkole utenfor egen undervisningstid. Tanken er at startsiden
skal gi sammenfattet informasjon om tingenes tilstand.

Eksamen > Eksamensplan
Support
For at vi best mulig kan hjelpe med
support er det enklest for oss at
dere sender e-post til
support@barman-hanssen.no
istedenfor direkte til en av oss.
Husk også å være så detaljert som
mulig i beskrivelsen av problemet.
Vi prøver alltid å gjenskape
problemet i testsystemet, og da er
det viktig at vi har nødvendig
informasjon til å kunne gjøre det.

God jul!
Nå mot slutten av året vil vi
benytte anledningen til å takke for
det gode samarbeidet i 2016 og
samtidig si at vi ser frem til videre
samarbeid til neste år!
God jul!

Eksamensplanen fra PAS kan nå lastes inn i iSkole fra
Eksamen > PAS > Import > Importer eksamensplan. Ved bruk
av eksamensplanen, så vil iSkole automatisk fylle inn dato,
tidspunkt, tid for eventuell forberedelse og annen informasjon
som kommer fra PAS. Dette gjelder både lokal og sentral
eksamen. Eksamensplanen tar også med ulike varianter av en
fagkode.

Eksamen > Prøver
Udir har i nye PAS gjort et klarere skille mellom eksamen og
prøver. Vi har derfor opprettet et eget menyvalg for prøver
slik at de også i iSkole skilles fra eksamen. Prøveoversikten
hentes fra Eksamen > PAS > Import > Prøver > Importer
prøveoversikt. Når dette er gjort kan prøver opprettes under
Eksamen > Prøver. Det nye prøvesystemet åpner mandag 7.
november. Prøvene eksporteres til PAS fra Eksamen > PAS >
Eksport > Prøver.

Elevadmin > VIGO > Elevers fag, program og fag til
VIGO
Vi har lagt til tekst til knappene for å fjerne anomalier slik at det
tydligere går frem hvordan anomaliene fjernes. I tillegg har vi
lagt til en ny metode for å fjerne anomalier der det er registrert
undervisningsfag som er markert avsluttet.
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