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iSkole
Nyhetsbrev 2020 — 8
Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om et utvalg av endringer og
nyheter i iSkole siden 18. september.

1

Mine sider

1.1

Rapporter — «Coronafravær»

Det er lagt inn en ny rapport for faglærere som viser timer registrert som
organisert studiearbeid for elevene. Fravær knyttet relatert til corona skal føres som O, og denne rapporten gir da oversikt over omfanget i de forskjellige
fagene. Rapporten er lagt i arkfanen «Fagfravær» under overskriften Organisert studiearbeid. I tillegg er det lagt til en rapport for kontaktlærere som
viser summert dager og timer for organisert studiearbeid for sine kontaktelever. Denne rapporten er lagt i arkfanen «Totalt fravær» under overskriften
Organisert studiearbeid.

1.2

Elever

Vi har åpnet for at kontaktlærere kan redigere følgende opplysninger fra
dette menyvalget:
1.2.1

Eleven

1. Mobilnummer
2. E-post
1.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forelder 1 og 2

Fornavn
Etternavn
Mobil
E-post
Adresse
Postnr
Telefon (privat)
Telefon (arbeid)
E-varsel (om varsel skal sendes elektronisk)
Tilgang til iSkole (Tilgang frem til myndig/Aldri tilgang/Tilgang etter
eleven er myndig)
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Timeplan

Det er lagt inn en ny funksjoen for å skrive ut timeplanene tar utgangspunkt
i kalendervisningen av timeplanen. Utskriften blir slik som kalenderen ser ut.
Man kan benytte zoom-funksjonen til å få utskriften til å bli slik man ønsker.
Knappen for å laste ned timeplanen har fått teksten Last ned timeplanen.
1.3.1

Stillingsstørrelse

Vi har lagt til en kolonne Timeplanlagt som viser lærerne hvor mange klokketimer som er timeplanlagt i hvert fag de har.
1.3.2

Reservering av rom

Vi har åpnet for at de som har fått rettigheter til å reservere rom også
kan reservere utenom skoledager, dvs. planleggingsdager og fridager. Husk
at hvis man skal kunne reservere i helgen, så må det være definert timer i
helgen. Egne romreserveringer vises nå også på egen timeplan. Merk at man
kan reservere flere rom på samme tid.

1.4

Vurderinger

Vi har lagt til klokkeslett i publiseringsdato for prøver. For allerede innlagte
prøver så har de klokkeslettet 00:00 som standard.

1.5

Fravær

Vi har kortet inn tiden man kan føre fravær i fag etter man har sluttet som
lærer eller vikar i faget. Tidligere hadde man fire uker på seg til å føre fravær
i et fag etter man hadde vært vikar, eller at man hadde sluttet som lærer
i faget. Den nye fristen er en uke. Det gjør at listen over fag i mindre grad
har fag man er ferdig med.

2
2.1

Grunnlagsdata
Klasse

Vi har endret skjermbildet fra å vise en klasse om gangen til å vise alle
klassene i en tabell. Ved oppretting av en ny klasse, eller redigering av en
klasse så får man opp et dialogvindu som tilsvarer det gamle skjermbildet.
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Time- og fagfordeling
Stillingsstørrelser

I detaljene for undervisning har vi lagt til en kolonne Timeplanlagt som
summerer antall klokketimer som er timeplanlagt i fagene for den valgte
læreren.

4
4.1

Timeplan
Blokknr for gruppefag

Vi har endret brukergrensesnittet for kopiering slik at man nå får opp fag
og uker i et dialogvindu istedenfor at disse la seg til venstre for timeplanen.

5
5.1

Elevadmin
VIGO

Vi har lagt til muligheten for å markere at en elev har gjort omvalg. Dette
overføres i eksporten til WIS etter henvisning fra dem.

5.2

Skyss

Man kan definere egne skysskoder og ta ut rapporter gruppert på disse
skysskodene. Merk at det skiller mellom store og små bokstaver i kodene.
Eksempelvis vil «Taxi» og «taxi» være to forskjellige koder.

5.3

SFO

Vi har lagt til en funksjon for å eksportere SFO-listene til regneark.

6

iSkole for elever

Elevene har fått nytt brukergrensesnitt i iSkole. Det nye brukergrensesnittet
er responsivt i enda større grad enn i den forrige versjonen. Det betyr at
det skal fungere like godt på en mobil som en PC. Funksjonaliteten i den
nye versjonen er som i den gamle, men det er gjort noen justeringer i utformingen av brukergrensesnittet slik at det egner seg for både små og store
skjermer og at brukeropplevelsen generelt skal bli bedre. I tillegg kan iSkole
for elevene installeres som en Progressive Web App på iOS og Android telefoner, og vil da få et eget ikon på skjermen og fungere som en app. I første
omgang gjør det at brukerne får bedre plass på skjermen siden adressefeltet
og navigasjonsknappene er borte. På sikt er planen ta i bruk også andre
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muligheter, som f.eks. push-varsler. Her henger dessverre Apple (iOS) litt
etter, men vi regner med det kommer på plass også der.

7

God jul og godt nytt år!

Avlutningsvis vil vi få takke for det gode samarbeidet i året som har gått,
og å ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!
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