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Dette nyhetsbrevet inneholder hovedsaklig informasjon om et utvalg av end-
ringer og nyheter i iSkole siden 7. januar.

1 Skolens logo i iSkole
Alle skoler som ikke har egen logo oppe til venstre i skjermbildene for iSkole
kan sende oss ønsket logo. Hvis dere har en logo i png-format og som har
gjennomsiktig bakgrunn, så gir det oftest best resultat.

2 Mine sider→Arkiv
Delte filer hvor dagens dato er utenfor intervallet fra- og tildato for delingen
vil nå vises som ikke delt i arkivoversikten.

3 Grunnlagsdata→Samtykkeskjema
Man kan nå sette alder på når eventuelt eleven selv skal kunne gi samtyk-
ke. Intervallet man kan sette som aldersgrense er fra 12 til 18 år. For de
spørsmålene som eleven skal svare selv på, kan ikke de foresatte svare for
eleven.

4 Mine sider→Personalia - samtykke for elever
Aldersgrensen for samtykkespørsmålene vises rett under spørsmålene.

5 Mine sider→Fravær
Det gamle oppsettet fungerte ikke på iOS-enheter. En endring i Safari med-
fører at det ikke er mulig å scrolle i tabeller. Alternativet ble da å strekke
tabellen slik at rullesjaketen legges på hele siden, fremfor bare tabellen.
Ulempen da er ved mange timer, så vil navnet til eleven forsvinne på venst-
re side når man ruller ut til høyre. Det blir da vanskelig å vite hvem du fører
fraværet på. Når man sitter på en enhet med liten skjerm så vil den nye
visningen liste alle timer sammen med elevens navn. Ulempen er at det på
større skjermer er litt mindre strukturert enn den gamle visningen. Sitter
man ved en større skjerm, så vil vi henvise til fullvisningen, den gir god
oversikt.
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Vi håper Oracle kan finne ut hvordan rammeverket skal støtte Safari 13.
Vi har tatt vare på koden for den gamle visningen slik at vi kan legge denne
tilbake når scroll i tabell fungerer igjen.

6 Grunnlagsdata→Fag
Det er åpnet for at elevene selv kan registrere fremmøte i fag. For at dette
skal være tilgjengelig for elevene, må man registrere dette på faget. Det er i
oversikten kommet til en ekstra kolonne Elever kan føre tilstedeværelse. Alle
fag er i utganspunktet satt til ikke å være åpne for dette, så hvis man ønsker
å innføre det må man gå inn på fagene og åpne for det. Ønsker man dette
for alle fag ved skolen kan vi være behjelpelig med å åpne for alle fagene
direkte.

7 Mine sider→Fravær — for elever
Dagens timeplan vises i en liste øverst i vinduet. For de fagene skolen har
valgt at elevene selv kan registrere fremmøte i, så vil det komme en kna-
pp med teksten Registrer fremmøte". Knappen er kun synlig når faget er
markert som et fag hvor elevene kan registrere fremmøte, faget er aktivt i
øyeblikket, dvs. fra og med fagets starttidspunkt og frem til sluttidspunktet,
og det ikke er ført noe fravær i faget.

8 Timeplan→Timeplanlegge klasse
Vi har åpnet for at man kan timeplanlegge klassefag i timer hvor en eller
flere av elevene i klassen er opptatt med gruppefag, men læreren er ledig.
Dette markeres i timeplanen med en gul boks i motsetning til grønn når
både læreren og alle elevene i klassen er ledige. I tillegg kan man få opp
informasjon om hvor mange elever som er opptatt med gruppefag ved å
trykke på boksen *Gruppe*. Hvis et av klassens fag er markert i listen til
venstre, så vil det i tillegg vises hvor mange elever i det valgte faget som er
opptatt med gruppefag den aktuelle timen.

9 Friskolesamlingen 3. mars 2020
Vi stiller to stykker på friskolesamlingen til Udir som også i år holdes på
Scandic Solli Hotell i Oslo. Vi samles som vanlig etter plenumspresenta-
sjonene og går gjennom rutinene og kontrollene i iSkole i forbindelse med
overføring av data til WIS. Etterpå vil vi oppsummere noen av nyhetene
siden i fjor, og også se fremover og presentere noen idéer som vi har.
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