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iSkole
Nyhetsbrev 2021 — 1
Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om et utvalg av endringer og
nyheter i iSkole siden 11. desember i fjor.
Det er også gledelig at Nordland fylkeskommune har utsatt overgangen
til nytt SAS og har tegnet en ny avtale om lisens av iSkole frem til 31.
desember 2022, med opsjon på ytterligere forlengelse.

1
1.1

Mine sider
Tilgang

Medlemmer av brukergruppen timeplanlegger har fått rettigheter til å tildele
brukere rett til å reservere rom. Til nå har det kun vært rektor og administrator som har hatt rettigheter til å gi andre brukere rettigheter, men det
er naturlig at også timeplanleggerne kan styre hvem som kan reservere rom.

1.2

Logg

For de skolene som har benyttet seg av hendelsesloggen så er det nå kommet
til en utskrift der man kan få listet ut alle loggførte hendelser for utvalgte
elever. For de som ikke benytter hendelsesloggen, så kan den aktiveres fra
Mine sider > Tilgang og arkfanen «Funksjoner».

1.3

Timeplan — stillingsoversikt

Vi har lagt inn mere informasjon for vikartimene, blant annet har vi beregnet stillingsprosenten vikartimene utgjør. Merk at vi har gjort beregningen under den forutsetning at årstimene og årsrammene er oppgitt i
60-minutterstimer. Hvis skolen har benyttet seg av 45-minutterstimer for
årstimer og årsramme, se Grunnlagsdata>Fag, så må man dividere på 45
og multiplisere med 60 for å få riktig prosent for vikarfagene. Det beregnes
kun prosent på de timene hvor det ikke utbetales lønn, dvs. de som inngår
i beskjeftigelsen til lærerne. Vi lister også ut vikartimene for hele skoleåret
i steden for kun å summere antall timer.

1.4

Fravær

Den komprimerte visningen for fraværsføring viser nå fullt dagnavn og timenes start- og sluttid i kolonneoverskriften for timene. Tidligere ble det vist
forkortet dagnavn og time.
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IOP

Det er nå åpnet for å kunne skrive en skriftlig vurdering også om det er
huket av for at eleven skal ha vurdering med karakter.

2

Grunnlagsdata

2.1

Skole

Underlagte skoler kan nå også ha eget organisasjonsnr for PAS. Dette siden PAS ikke alltid har registrert samme organisasjonsnr på skolen som
Samortnet Opptak. Samordnet opptak får skolens orgnr som blant annet
benyttes i vitnemålsnr og kompetansebevisnr, og PAS får samme orgnanisasjonsnummer såfremt det ikke er registrert et eget organisasjonsnr til PAS.
PAS benytter organisasjonsnummeret i forbindelse med eksamensavviklingen og integrasjonen i eksamensmodulen.

2.2
2.2.1

Fag
Oversikt

Vi har inkludert fag som ikke har elever i oversikten over fag. Det kan være
nyttig om det er fag man ikke tilbyr lenger og man ønsker å slette disse.
2.2.2

Utgåtte fagkoder

I forbindelse med fagfornyelsen er det flere fag som må få nye fagkoder.
iSkole viser en oversikt over utgåtte koder og kan også erstatte gamle koder
med nye. I planleggingen av neste skoleår vil denne kunne være til hjelp i
prosessen.

2.3

Klasse

Vi har lagt til kolonnene Er gjest i klasse og Har gjesteklasser. Første viser
hvilke fag klassen eventuelt er gjest i hos en annen klasse, og andre kolonne
viser hvilke andre klasser som er gjest i fag i klassen.

2.4

Oppslagsdata — fagkoderegisteret

Vi har lagt til en knapp Oppdater for å koble opp mot grep (Udir) for å se
om det er kommet til noen nye fagkoder siden siste import. iSkole passer selv
på når siste import var. Vi kjører jevnlig import fra grep, men med dette
får også skolene muligheten til å kjøre en ekstra import om de venter på nye
fagkoder til sin skole. Et tips her er om man benytter filteret for fagkode for
å se om faget finnes i fagkoderegisteret.
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Time- og fagfordeling

3.1

Rapporter — vikar

Vi har slått sammen de tre arkfanene til én og gjort rapportene tilgjengelig
fra denne. Rapportene er også endret slik at vi har en detaljert som lister
alle vikartimer med dato, start- og sluttidspunkt, samt en som summerer
vikartimer for vikarer og fag.

4

Elevadmin

4.1

Søkere

Det er nå mulig å velge hvilket program man skal gi tilbud om skoleplass på.
Under søkerens tre valg av program kan man nå sette det programmet man
vil gi tilbud om plass på. Standard er at søkeren gis tilbud for sitt førstevalg.

4.2

Karakterdokumentasjon

I arkfanen Dokumenter har vi lagt til dokumenttypen VMM som gir mulighet til å skrive inn tekten til vedlegg som tilhører vitnemålsmerknad VMM23
- Jf. vedlegg. Det går kun an å legge inn denne vedleggsteksten til elever
som har VMM23. Vedlegget kommer automatisk med på vitnemål og kompetansebevis.

4.3

Rapporter

4.3.1

Varsel

I oversikten over elever som har mottatt varsel har vi ekskludert elever som
har sluttet ved skolen. Elever som har sluttet i fag, eller har fått fagstatuts
fritatt eller godkjent, blir markert slik at man ikke sender ut varsel til disse.

5
5.1

Eksamen
PAS

For skoler som har flere konsesjoner så skal kandidatene lastes inn i PAS
under «sin» skole, dvs. at de skal ha organisasjonsnummeret som er gitt
konsesjonen. Slik PAS har definert grensesnittet, så legger man inn informasjon om skole og organisasjonsnummer først, og så lister man alle partier
med kandidatene etterpå. Det betyr at skolen må passe på at alle kandidatene i hvert parti må tilhøre samme skole (konsesjon). Ved eksport til PAS vil
iSkole sortere partiene med hensyn på hvilken skole den første kandidaten i
partiet tilhører, og sørge for at partiene blir lastet opp som partier fra denne
skolen. For skoler som ikke har flere konsesjoner er alt som før.
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