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iSkole
Nyhetsbrev 2021 — 4
Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om et utvalg av endringer og
nyheter i iSkole etter 11. mai.

1

iSkole for elevene — skolebevis

Vi har lagt inn et skjermbilde som kan fungere som skolebevis i elevenes
menyvalg «Personalia». Skolebeviset inneholder portrettbildet, navn, fødselsdato, skolenavn og elevens sluttdato er satt som gyldighetsdato. I tillegg
er det en QR-kode som inneholder elevnummeret til eleven. Dette vil bli
tilgjengelig for elevene i løpet av kort tid og da kan man blant annet benytte dette i bibliotekmodulen om man har en strekkodeleser som kan lese
QR-koder. Se skjermdump i figur 1 på neste side.

2
2.1

Elevadmin
VIGO

Vi har flyttet alle knappene for kontrollrapportene inn i en tabell, der første
kolonne viser navnet på kontrollen, andre kolonne viser hvor mange som er
berørt av kontrollen, og den siste kolonnen er knappen for å vise rapporten.
Dette effektiviserer kontrollene deres siden dere straks ser hvilke kontroller
som krever at dere gjør endringer i datagrunnlaget. Se skjermdump i figur 2
på neste side.

3

Eksamen

Nå som også muntlig eksamen er avlyst har vi en rekke kandidater som
etter hvert skal få en karakter for eksamen avlyst. Det kan også tenkes det
skal komme en merknad til den også. Siden det fremdeles er litt tid før vi
kommer til perioden når muntlig skulle vært avholdt, så har vi tid til å se
an hva myndighetene bestemmer seg for her. Vi vil mest sannsynlig kunne
masseoppdatere alle eksamensoppmeldingene slik at dere på skolene ikke
skal trenge å sette inn karakterer for hver kandidat.
Vi sitter også stille i båten og venter på en eventuell avklaring på om
elevene skal se trekket som om de skulle kommet opp til eksamen, eller om
det skal skjules for dem.
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Figur 1: Skolebevis.

Figur 2: Kontroller før innsamling til VIGO/WIS.
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