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Nyhetsbrev 
Dette nyhetsbrevet samler endringer og nyheter siden midten 
av august. 

Innlogging
Innloggingssiden har fått nytt utseende med knapp for feide-
pålogging øverst. De skolene som ønsker feidepålogging må ta 
kontakt slik at vi kan registrere det i feide.

Navnelister med brukernavn
I både Elevadmin og Personal har vi lagt inn en ny navneliste 
som inneholder brukernavn, hvorvidt brukeren har passord og  
e-postadresse. Slik kan man raskt skaffe seg oversikt over 
hvilke brukere som mangler brukernavn/passord/e-post.

Elevadmin > VIGO
Vi har lagt til to nye kontrollrapporter som viser alle elever 
ved skolen som ikke har fått påført fullførtkode og elever som 
ikke har fått programkode. Merk at siden fullførtkoden ikke 
skal påføres før den er reell, vil denne kontrollrapporten ikke 
være av interesse før innsamlingen av standpunktkarakterer. 
Programkoden (VIGO-koden) skal være på alle elever, så den 
rapporten skal i utgangspunktet være tom. Rapportene 
genereres ved å trykke på knappene Elever uten fullførtkode og 
Elever uten programkode.

Rapporter
Vi har fjernet repeterende kolonneoverskrifter i de aller fleste 
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PAS2 

Det ble testet oppmelding av 
kandidater og automatisk 
nedlasting av kandidatnr fra 
PAS2 i produksjonsmiljøet 
den 24. og 25. august. Testen 
var vellykket og PAS2 ble 
etter dette satt i produksjon. 
Merk at PAS2 foreløpig kun 
håndterer oppmelding av 
kandidater og import av 
kandidatnummer. Import av 
resultater er neste skritt i 
utviklingen.

NVB - 
kontrollmotoren 

Samordnet opptak lanserte 3. 
september versjon 16.50 av 
kontrollmotoren. Denne er 
nå gjeldende for iSkole.
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rapportene som alternativt kan gå til regneark. 

Utlånsoversikt > Rapporter
Vi har lagt inn en ny rapport Utlånsoversikt som viser alle 
utlånte PC’er og Tapt/kassert som viser alle PC’er som er tapt 
eller kassert.

Elevadmin > Rapporter > Navnelister
Vi har lagt inn mulighet for å eksportere navnelistene for alle 
elevene til regneark. I tillegg har det kommet til et skilleark 
Egendefinert m/søk. I dette skillearket kan man søke og velge 
hvilke kolonner man ønsker å ta ut. Det er et filter på hver 
kolonne slik at man kan begrense innholdet i rapporten.

Elevadmin > Rapporter > Diverse > Kontroll koder
Vi har lagt inn en ny rapport Omvalg som gir oversikt over 
elever som valgte planperiode følger fag som elev hvor de 
tidligere har oppnådd sluttvurdering som elev. 

Egenmelding av timefravær
Elevene kan nå i tillegg til å egenmelde dagfravær også melde 
inn timefravær på forhånd. Egenmeldingene er synlige for 
kontakt- og faglærere i startvinduet for fraværsføring inntil 
syv dager etter dato.

Timeplan > Rapporter > Ledige lærere
Ny rapport som gir alle timene i en uke og viser når lærerne 
har undervisning. 

Elevadmin og Personal
Feilen som inntraff etter man hadde åpnet og lukket mange 
faner i Elevadmin og Personal er nå rettet av Oracle. 

Mine sider > Fravær
Det er lagt inn et nytt visningsmodus for fraværsføring som er 
komprimert i forhold til standard visning. Denne siden er den 
samme som benyttes som standard for visning på nettbrett og 
inneholder mindre data og skal derfor lastes opp raskere.
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VIGO 1.3.1 

VIGO har lansert nytt 
grensesnitt for overføring av 
data og iSkole vil for de private 
skolene bytte til versjon 1.3.1 i 
slutten av november etter avtale 
med WIS.

Føringsskrivet for 
vitnemål og 
kompetansebevis 

Udirs arbeid med å revidere 
føringsskriv er i rute og det vil 
komme i endelig form på nyåret.

Rundskriv angående 
omvalg 

Fylkesmennene har bestemt at 
det skal utarbeides et nytt 
rundskriv angående omvalg. 
Dette skal komme ut snart.
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