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iSkole

Nyhetsbrev 2018 — 2

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon og endringer i iSkole etter 1.
februar 2018.

1 Feil i Oracle WebLogic rettet

Oracle har rettet feilen som medførte at noen tekstsfelt skapte problemer
for iSkole. Vi fikk installert oppdateringen mandag 26. mars. Det gjenstår
fremdeles en feil som påvirker nettleseren Edge, så anbefalingen om å benytte
en annen nettleser enn Edge gjelder fremdeles.

2 GDPR — General Data Protection Regulation

I henhold til det nye personverndirektivet fra EU — omtalt som GDPR — så
kreves det at vi har en databehandleravtale mellom databehandler (Barman
Hanssen AS), og behandlingsansvarlig (skolen). Vi har en standard mal som
vi har benyttet til dette formålet. For de skolene vi ikke har en slik avtale
med, gi oss beskjed, så oversender vi malen til gjennomlesing.

Vi arbeider i tillegg med et dokument som gir oversikt over hvilke per-
sonopplysninger som lagres i iSkole, og hvor man får de frem i iSkole. I tillegg
til dette dokumenterer vi også kontaktpersoner, risikoanalyse av håndtering
av personopplysninger samt hvilke rutiner som bør være på plass. Dette do-
kumentet er under utarbeidelse og vi vil sende det ut på oppfordring når
det er klart.

Direktivet trer i kraft den 25. mai i år.

3 Elevadmin→Karakterdokumentasjon

Det har kommet til en ny arkfane Program endret av som viser hvilke pro-
gramendringer som er utført, når de ble gjort og hvem som gjorde endrin-
gene.

4 Timeplan→Blokknr gruppefag

Vi har endret visningen av kollisjoner fra tidligere til å liste opp eventuelle
kollisjoner i en lang tekst, til å vise dem i en tabell. Hvis man setter inn
et blokknr for et fag og det gir kollisjon for lærer, rom eller elever, så vil
det komme til syne et vindu med en tabell som viser alle kollisjonene. Hvis
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det ikke er kollisjon for lærer og rom, dvs. kun elevkollisjoner, så kan man
tillate det og lagre valgte blokknummer på faget. Man må da markere det i
avkrysningsboksen Tillat kollisjon for elever.

5 Mine sider→Vurderinger

Prøveinnleveringene kan lastes ned samlet til en zip-fil. Hvis man benytter
plagiatkontrollen, vil man også få en oversikt over resultatet av kontrollen.

6 Elevadmin→VIGO

Det er nå mulig å ekskludere fag fra overføringen selv om de har karakterer.
Fra menyvalget, velg lenken Elevs program og fag, finn faget under det ak-
tuelle programmet og trykk på knappen Endre. I vinduet som kommer frem
kan man markere at faget skal utgå fra eksporten.

7 Utlånsmodulen

Menyvalgene har endret navn ved at vi har lagt PC- foran for å tydliggjøre
at det dreier seg om utlån av PC’er. Dette er også gjort med tanke på at
utlånsmodulen snart også vil omfatte et bokregister (bibliotek).

8 Elevadmin→Rapporter→Fravaer→Gruppert på

elev og fag

Rapportene i Elevadmin tar også med elever som har sluttet, mens under
Mine sider er disse som regel utelatt. For enklere å vise at elever har sluttet i
fraværsrapportene Gruppert på elev og fag har vi lagt inn start- og sluttdato
i rapporten for de elevene som har sluttet, og disse datoene får også en svak
gul bakgrunn.

9 Mine sider→Karakterer

Alt annet enn tallkarakterer er definert som administrative karakterer som
kan/skal medføre en fagmerknad (FAM). Alle fagmerknader føres av admi-
nistrasjonen og tanken er da at administrasjonen også skal føre karakteren.
Vi har derfor fjernet lærernes mulighet til å føre D for alle terminer, og
IV for 2. halvår og standpunkt. Faglærer kan med andre ord føre IV første
halvår siden det er en underveisvurdering og således ikke et enkeltvedtak.
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