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Innledning
Forsidebildet i iSkole viser mandelblomstring på Gran
Canaria, januar 2017. Fotografert av Tonje Ludt.

Mine sider > Orden / atferd (for kontaktærer)
Det er kommet til en lenke fra antall anmerkninger slik at
man kan gå rett i redigeringsmodus eller få oversikt over
anmerkningene bak tallene.

Mine sider > Fravær - Fravær kontaktlærer
Sending av e-post og
DKIM
I dag har flere av dere lagt til
vår e-postserver i deres SPFoppføring i DNS slik at
mottakere kan verifisere at epost sendt fra iSkole med
deres adresse kan sendes
fra mail.barman-hanssen.no.
Dersom dere ønsker å innføre
DKIM, så legger dere den
offentlige nøkkelen til vårt
sertifikat i deres DNS. Da kan
mottakerens server verifisere at
meldingen ikke er blitt redigert
underveis. Det er også en
indikasjon for mottakerens
server på at iSkole får sende epost med dere som avsender.

Tilsvarende som for orden og adferd, kan man klikke på
tallene og få opp noteringene bak dem. I fraværsoversikten
kan kontaktlærer trykke på en uke og få frem redigering av
fraværet denne uken for kontakteleven.

Mine sider > Fravær
Kontaktlærer kan i skjermbildet for føring av dagfravær for
alle kontaktelevene få informasjon om lærer, fag og merknad i
timene ved å holde musepekeren over. For timer det er ført
fravær vil man få frem informasjon om timen ved å holde
musepekeren over fraværskoden. For timer det ikke er ført
fravær i vil man kunne få frem informasjon om faget ved å
holde musepekeren over den oransje prikken som er i tomme
celler.

Den totale fraværsoversikten for en elev
Den store fraværsoversikten for hele skoleåret som gjelder for
en elev, og er synlig både for eleven og lærere, inneholder nå
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mer informasjon. Dersom det finnes en merknad til fraværet,
så vil fraværskoden være i fet skrifttype. Fritimer og timer
som ikke er avholdt markeres med «-». På denne måten kan
dere lettere oppdage manglende føring av oppmøte og fravær,
samt om timefravær skulle vært endret til dagfravær.

Timeplan > Blokknr gruppefag
Begrensningen på ti timer er utvidet til 30 timer.

Elevadmin > Elev
Vi har splittet feltet for navn til foreldrene slik at det er et felt
for fornavn og et for etternavn.

Elevadmin > Vitnemål / kompetansebevis
Chrome
I nettleseren Chrome kan ikonene
for full og komprimert visning av
fagfravær bli usynlig. Dette er et
problem som ligger i
rammeverket til Oracle, og som vi
har meldt inn tidligere. Vi venter
fremdeles på en løsning fra
Oracle. I mellomtiden kan man
komme rundt dette problemet
ved å zoome ut og inn en gang
(Ctrl +, Ctrl -).

Feilretting
På Mine sider > Karakterer,
manglet det oppfriskning av nylig
lagrede begrunnelser. Feilen
oppsto da man førte
begrunnelser, valgte en annen
arkfane, og så gikk tilbake til
begrunnelsene igjen. Det så da
ut som om begrunnelsene ikke
var lagret.
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Vi la til en nedtrekksliste hvor man kunne velge hvem som
skulle stå som saksbehandler og skrive under i tillegg til
rektor. Standard var at den som var innlogget ble satt som
valgt i listen. Det viste seg at dette valget hadde noen uheldige
konsekvenser i og med at den som får navnet sitt som
saksbehandler også er ansvarlig for dokumentet — og dermed
burde være den som også produserte det. Vi så oss derfor nødt
til å ta ut denne funksjonen igjen.

Elevadmin > VIGO - eksport
Vi har fjernet nedtrekkslisten for valg av eksporttype og lagt
listen direkte inn på knappen for ”Generer eksport”. På denne
måten får man frem de forskjellige valgene og risikerer ikke å
eksportere feil type om man skulle overse nedtrekkslisten.

Elevadmin > Mappe
Det er lagt til et nytt menyvalg hvor man kan samle
dokumenter (elevmappe) om enkeltelever. Foreløpig er det
kun brukergruppen kontor (samt rektor/administrator) som
har tilgang til dette valget.

Mine sider > Søkerportal (for elever)
Elever på skoler som benytter søkerportalen kan gå direkte
fra iSkole til søkerportalen ved å velge menyvalget Søkerportal.
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