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iSkole
Nyhetsbrev 2020 — 6

Dette nyhetsbrevet inneholder hovedsaklig informasjon om et utvalg av end-
ringer og nyheter i iSkole siden 8. mai.

1 Fraværsføring høsten 2020
Regjeringen har fastsatt midlertidige fraværsregler som skal gjelde i peri-
oden 24. august til 31. oktober, se regjeringens sider. Her presiseres det at
fravær av helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis i
denne perioden. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller sende
egenmelding selv hvis de er over 18 år.

Det er lagt inn en forklarende tekst på gul bakgrunn til lærerne i første
skjermbilde i Mine sider→Fravær på hvordan fravær med fraværskoden O
skal tolkes.

Rutinebeskrivelsen og lenken til midlertidige fraværsregler kan med for-
del gjøres kjent for elevene, faglærere, kontaktlærere, avdelingsledere og de
som har ansvar for dokumentasjon.

1.1 Fravær registreres i iSkole

1. Faglærer fører fravær med bokstaven F på vanlig måte når timen starter.
2. Foreldre til umyndige elever som ikke møter til timen grunnet helse-

årsaker skal umiddelbart melde inn fravær på eleven i iSkole via Mine
sider→Fravær.

3. Myndige elever som ikke møter til timen grunnet helseårsaker skal umid-
delbart selv melde inn fravær i iSkole via Mine sider→Fravær.

4. Det vil fremkomme av egenmeldingen om den er registrert av eleven eller
en av foreldrene.

5. Faglærer skal etter å ha mottatt egenmelding endre fravær fra F til O.
6. Fravær som ikke er dokumentert med fraværskoden O vil da forbli regist-

rert med F og bli inkludert på vitnemål/kompetansebevis.

Rapporten Elevadmin→Rapporter→Totalt fravær har ulike oversikter over
totalt fravær som også har med en egen kolonne for fravær som er registrert
med fraværskoden O.

1.2 Summering av fravær i iSkole

iSkole summerer ikke fravær registrert med O.
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2 Mine sider→Logg
Vi har innført en ny funksjon for å kunne loggføre hendelser. Denne funk-
sjonen er ikke synlig uten at man aktiverer den fra Mine sider > Tilgang
ved å markere feltet Hendelseslogg. Utvidelser som er tenkt:

1. Kunne lage egne koder for hendelse og tiltak
2. Utskrifter

3 Time- og fagfordeling→Klassefag og gruppefag
Vi har lagt til kolonnene Årstimer og Tolærer uketimer/årstimer. I tillegg
har vi lagt inn knappene Legg til tolærer og Endre tolærer. På denne måten
kan man både få oversikt over hvilke fag som har tolærer, og man kan legge
til eller endre en tolærer direkte fra dette skjermbildet.

4 Timeplan→Rapporter — Sum undervisningsti-
mer

Vi har lagt til en rapport Timelister som summerer alle lærernes undervis-
ning i et angitt tidsrom.

5 Elevadmin→Søkere
Problemet med at noen e-poster ikke ble sendt skal være løst.

6 Elevadmin→Fag
Vi har lagt til to arkfaner i valget: Elev og fag og Fag og elev. I den første
arkfanen finner dere skjermbildet slik det har vært opp gjennom årene, og
i den andre har vi lagt til ny funksjonalitet for å kunne velge et fag og så
legge inn elever i faget. Dette kan være spesielt nyttig når man har store
fellesfag, f.eks. en samling om morgenen hvor alle elevene ved hele skolen
skal delta.

7 Elevadmin→VIGO— Importér elever fra regne-
ark

Vi har lagt til to nye kolonner som kan importeres:

1. Telefon arbeid forelder 1
2. Telefon arbeid forelder 2
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I tillegg har vi åpnet for at man kan lagre elevadresser selv om de skulle være
lik forelder 1 sin adresse. Ønskes dette fjernes markeringen i feltet Lagre kun
når den er ulik forelder 1 sin adresse. For at man skal være sikker på å få
riktige kolonnenavn i importfilen, har vi lagt til en knapp for å laste ned en
tom importfil som man kan benytte til å fylle med egne data og så benytte
til import. Denne filen kan man laste ned ved å trykke på knappen Opprett
importfil.

8 Elevadmin→Rapporter→Navnelister
1. Arkfanen Adresselapper har fått endret overskrift til Navnelapper og vi

har lagt til muligheten for å ekskludere adresse fra utskriften slik at det
er rene navnelapper.

2. Vi har lagt til arkfanen Elever med egen adresse. I denne listes det ut
elever som har fått registrert elevadresse, og hvor denne er forskjellig fra
forelder 1 sin adresse.

9 Personal→Rapporter→Stillingsoversikt
Vi har lagt til en kolonne for å vise posteringen til de ulike ressursene.
Hvis posteringen ikke er lagt til fag eller klasser, så vil den komme tom i
rapporten.

10 Personal→Rapporter→Oversikt — Økonomi
Vi har lagt inn en ny rapport som summerer kostnader for ikke-pedagogisk
personell pr budsjettkode (KOSTRA 230).
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