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iSkole
Nyhetsbrev 2020 — 5

Dette nyhetsbrevet inneholder hovedsaklig informasjon om et utvalg av end-
ringer og nyheter i iSkole siden 18. mars.

1 Endringer på grunn av COVID-19
Coronapandemien har snudd opp ned på skoleverdagen i lang tid. Det har
nå kommet endel avklaringer fra myndighetene, og det har medført noen
endringer i iSkole.

1.1 Eksamenstrekk skjules

Alle eksamenstrekk skjules for elevene. Skolene skal ikke slette eksamensopp-
meldingene. Vi skjuler også eksamen i norsk, selvom det ikke er et trekkfag
så ønsker vi ikke å åpne for usikkerhet for elevene med at det står at de skal
ha eksamen i norsk.

1.2 For de som har benyttet iSkole til eksamensoppmelding
til PAS

PAS er per tid ikke ferdig med å levere deltagerstatus EA (eksamen avlyst),
så dere kan vente med å importere resultater fra PAS. Når PAS er klar med
dette, vil importen av resultater til iSkole automatisk sette riktig karakter
og gi elevene vitnemålsmerknaden VMM39.

1.3 For de som har gjort eksamensoppmelding direkte i PAS

Eksamenskarakteren – (to streker) må registreres i iSkole for alle som har
fått sin eksamen avlyst. Dernest må alle disse elevene få påført VMM39.

1.4 Masseregistrering av VMM39

Det er mulig å masseregistrere VMM39 fra Elevadmin→Vitnemål og arkfa-
nen Rediger.

2 Elevadmin→Søkere
Vi har lagt inn muligheten for å kunne importere søkere fra regneark. Dette
er spesielt utviklet for skoler som får inntakslister på regneark fra fylket.
Hvis man får inntaksfiler på VIGO-formatet kan man ta dem inn via Elev-
admin>VIGO, men ikke alle inntakskontorene sender ut på dette formatet,
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og leverer kun regneark. Man må da kopiere fra regnearket fra fylket og over
i et regneark som passer for importen til iSkole. Regnearket som skal impor-
teres må lagres på CSV-format og tegnsettet UTF-8. Første linje i regnearket
må være kolonneoverskrifter. Rekkefølgen på kolonneoverskriftene er valgfri,
men minst følgende kolonner må være med:

1. Fødselsnr
2. Navn
3. Adresse
4. Postnr
5. Poststed
6. Mobil
7. E-post
8. Program
9. Trinn
10. Merknad

Navn må være på formen etternavn etterfulgt av fornavn. Poststed blir ikke
lest inn hvis det er et norsk postnr. Trinn er kun obligatorisk for grunnskolen.
Man kan ha med flere kolonner i regnearket, men de vil da bli ignorert ved
importen.

3 Timeplan→Timeplanlegge klasse
Vi har lagt til funksjonalitet for å kunne kopiere timeplanen til et klassefag
fra en uke og fremover i tid. For å kopiere timeplanen til et fag må man velge
faget i listen over fag, og så trykke på knappen Kopier.... Det kommer da til
syne et dialogvindu som viser informasjon om faget i ukene fremover. Merka
at om det er flere lærere, så vil den læreren som er satt til faget i uken det
kopieres fra bli med i de ukene det kopieres til. Man må i dette dialogvinduet
velge hvilke uker det skal kopieres til , og så trykke på OK lenger ned i
dialogvinduet. Hvis kopieringen vil medføre kollisjoner for læreren eller noen
elever, så vil det komme opp et nytt skjermbildet som viser det. Dernest må
man bestemme seg for hva man skal gjøre. Vi vil ikke tillate kollisjon av
lærere, men tillater kollisjoner for elever.

4 Timeplan→Rapporter→Avvik planlagt og time-
planlagt

Ny rapport som viser avvik i planlagt uketimetall og timeplanlagt timetall
i uker og fag. Hvis det ikke er noe avvik noen uke, så er rapporten tom.
Rapporten kan tas ut både som pdf og regneark.
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5 Elevadmin
Det er nå lagt en begrensning til kun én arkfane pr menyvalg. Det betyr
i praksis at alle menyvalgene som leder til elevsøkevinduet, og som derfra
åpner skjermbildet for behandling, vil lukke et eventuelt eksisterende vindu
for valget.

6 Eksamen→Rapporter→Oversikt — Tilrettelagt
Vi har lagt til eksamenssted som en kolonne i rapporten for tilrettelagt. I
tillegg kan man nå også ta ut rapporten til Excel.

7 Personal→Rapporter→Oversikt — Økonomi
Vi har lagt inn en ny rapport som summerer kostnader for pedagogisk per-
sonell pr kostnadssted. Der hvor det ikke er påført kostnadssted legges alle
utgiftene i en felles kostnadssted «—».

8 Eksport til læringsplattformer, identitetsløsnin-
ger (feide) og Transponder

Vi ekskluderer nå ansatte som har fått registrert permisjon i skjermbildet
ansatt såfremt størrelsen på permisjonen er lik stillingsstørrelsen.

9 Feilrettinger

9.1 Elevadmin

Etter gjentatt åpning og lukking av blant annet elevbildet så ville det kunne
det bli usynk i overskriften på arkfanen og innholdet i den. Det er nå for-
hindret ved at man ikke får åpnet samme bilde mer enn én gang, se avsnitt
5.

9.2 Time- og fagfordeling

Summeringen av timeplanlagte timer for lærere og tolærere tok ikke hensyn
til fridager, og tallene kunne dermed bli høyere hvis det var timeplanlagt
timer på fridager. Dette gjaldt de tre menyvalgene Klassefag, Gruppefag og
Tolærerfag.
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9.3 Mine sider→Elever

Hvis en ansatt som kunne søke opp elever valgte å redigere data til eleven fra
dette skjermbildet, så ville da e-post og mobil kunne endres. Dette var en feil
i iSkole siden det ikke var ment at noen andre enn eleven selv skulle kunne
gjøre endringer i dette skjermbildet. Ved lagring så ville iSkole oppdatere
mobil og e-post til den som var logget inn, og ikke elevens mobil og e-post.
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