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Startsidan på personalwebben

Menyn Min Sida, återgår till startsidan.
Menyn Betyg, öppnar betygswebben.

Giltig frånvaro = läraren vet varför
eleven är borta oavsett anledning
Ogiltig frånvaro = läraren vet inte
varför eleven är borta

Menyn Närvaro, öppnar webben för
närvaroregistrering, berör enbart SFIlärare.
Menyn Elevlistor, öppnar webben för
att skriva ut grupplistor.
Menyn Studieplan, öppnar webben att
se studieplanen för en elev och
eventuellt skriva ut den.
Menyn Mina inställningar, min egen
sida.

Registrera Närvaro
Kalendern visar dagens datum. Om du vill ändra datum för
närvaroregistrering väljer du att klicka på kalendern och väljer
nytt datum där.
Välj sedan klockslag när lektionstiden för dagen börjar. Som
standard är lektionstiden för en dag 180 minuter. Du kan ändra
tiden för lektionslängd i rutan Lektionslängd.
För tid för den totala lektionstiden för varje dag. Bortse från raster
och tidpunkt om lektionerna ligger utspridda över dagen.
KOM IHÅG! Klicka på Spara-knappen!
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Registrera närvaro
Registrera den närvaro den studerande haft under dagen.
Kontrollera att lektionslängden stämmer om ni bytt datum i
kalendern!
Programmet räknar ut närvaro och frånvaro utifrån din
registrering (lektionstid – närvaro=frånvaro). Välj en starttid och
klicka sedan på Spara-knappen.
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Om alla elever varit närvarande klickar ni på Spara-knappen.

4

Menyn Visa närvaro
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Visa närvaro - Via denna meny når lärarna ”trädet” och
ser vilka grupper de är kopplade till i arket Aktivitet.
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Menyn Rapporter

Copyright 2009 Tieto

Rapporter – Här skriver ni ut frånvaro- och
närvarorapporter.
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Anmäl frånvaro
Via menyn Närvaro – Anmäl frånvaro väljer personalen den aktivitet/grupp som eleven är
kopplad till, öppnar rullgardinsmenyn och markerar den elev som vill anmäla frånvaro under en
längre period.

Om det är heldagsperiod som ska registreras, klicka i knappen Heldag, ange datum för när frånvaron börjar och när
den slutar. Är frånvaroperioden mindre än en dag markeras knappen Del av dag, ange datum, sedan klockslag.

Här kan ni också ändra eller ta bort den sparade registreringen.
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Närvaroregistrering, menyknapparna

Spara!
När ni nöjd med
registreringen, klicka
på knappen Spara.

Felaktig förd närvaro
korrigerar ni genom
att klicka på
schemapositionen
och ändrar till
korrekta värdet.
Glöm inte att spara!
Om ni vill radera allt,
klickar ni på menyknappen Ta bort
registrering, då
visas dialogrutan
nedan.
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Om all förd närvaro
skall raderas för vald
position, klicka på
Ja.
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Klicka på
knappen
Rapporter när
vill ta ut en
närvarorapport
.

Visar bara
lektioner där ni
har sparat
närvaro.

Visar hela
schemat för
aktuell vecka.

