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Nyhetsbrev
Hovedsaken i nyhetsbrevet gjelder endringer som er gjort for
å kunne dokumentere kravene fra økonomiforskriften til
friskoleloven, kapittel 6 «Utrekningsgrunnlag for statstilskot».
Selv om §13 i forskriften innbefatter mer enn bare fravær
grunnet helse/velferd, så benyttes etiketten «Helse/velferd»
som en samleoverskrift for å få et kort og forståelig feltnavn
for fravær som dekkes av §13.
Forskriften finnes på nettadressen https://lovdata.no/
dokument/SF/forskrift/2006-12-19-1503.

Sortering kommer
tilbake
Oracle har rettet feilen som
ødela for sortering av endel
lister. Vi har derfor kunnet
gjeninnføre sortering de
stedene den var tatt ut. Dette
medfører en oppdatering av
iSkole-serveren, og det kreves
at vi må stoppe iSkole mens
oppdateringen pågår. Det vil
bli gitt beskjed på Facebooksiden når tidspunktet er
bestemt.

Mine sider > Fravær
Kontaktlærer kan nå markere at dag-/timefravær er
dokumentert og faller inn under §13 i økonomiforskriften til
friskoleloven ved å krysse av feltet «Helse/velferd».
Dokumentasjonen av fraværet lagres ikke i iSkole, så dette er
et felt som informerer om at det finnes dokumentasjon.

Mine sider > Rapporter > Fravær > Totalt fravær
Det er lagt til en ny rapport som viser detaljert oversikt over
kontaktelevenes fravær. I rapporten for summert oversikt er
det lagt til en kolonne som viser antall timer som er registrert
som dokumentert helse-/velferdsfravær.

Elevadmin > Rapporter > Fravær > Helse/velferd
NVB kontrollmotor

Det er lagt til to rapporter som viser fravær hvor det er ført at
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det foreligger dokumentasjon i henhold til $13. Første rapport
gir en detaljert oversikt pr elev, mens den andre summerer
fraværet pr elev.

Elevadmin > Rapport > Karakterer > Fag uten ført
karakter
Vi utelater nå linjer med karakteren F (fritatt).

Elevadmin > Rapporter > Karakterer >
Karakterutskrift
Vi har lagt til en avkrysningsboks Ny side for hvert skoleår. Ved
å krysse av denne vil karakterutskriften få en side per skoleår
for elevene. Hvis man ikke krysser av så kommer alle
karakterene fortløpende, gruppert pr år.

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.

Oversikt i
kontrollsenteret
Vi har lagt inn bokser med
summering av antall fraværende,
vikartimer, uåpnede varselbrev
og permisjonssøknader øverst i
skjermbildet slik at man raskt får
et overblikk. Ved å trykke på de
enkelte boksene vil man få se de
data som ligger bak tallene i
første kolonne. Kontrollsenteret
er ment å gi et bilde av nåsituasjonen, slik at historiske data
ikke vises annet enn summert.
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Eksamen > Oppmelding
Vi har gjort om skjermbildet til å ha to arkfaner. Den første
har tittel Eksamenspartier og inneholder det samme som før,
mens den andre har tittel Elever og tar utgangspunkt i at man
velger en elev, og så legger inn partier på eleven. Alle
eksamenspartier må opprettes under arkfanen Eksamenspartier
som før.

Eksamen > Rapporter > Oversikt
Oversiktsrapportene er samlet under arkfanen Oversikt. Det
er kommet til en ny rapport som viser oversikt over alle
oppmeldinger til alle kandidater. Denne rapporten kan være
nyttig for å få oversikt for hver kandidat. Rapporten
inneholder også alle trekk som er gjort, slik at den må
behandles med forsiktighet.

Internat > Rapporter > Romoversikt/utleie
Vi har lagt til et valg om man vil ha med bilde av leietageren i
rapporten.
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