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Nyheter i Skooler 
 

Nå blir det sluppet flere små nyheter i Skooler. Blant annet har nå vår IUP i Teams den samme 

funksjonaliteten som i Skooler. Bruker du bildegalleriet, vil elever og foresatte se bilder på sin forside. 

Vi har også lagt til «steng for innlevering» i oppgaveverktøyet og fjernet bugs. Les mer om hva 

nyhetene er i dette brevet. 

 

BILDEGALLERI 

Det er hyggelig for foresatte å få innblikk i skolehverdagen til elevene i form av bilder.  

Tidligere har foresatte og elever funnet bilder fra skolehverdagen inne i bildegalleriverktøyet. Nå 

vil det også ligge bilder på elevens og de foresattes forside/dashboard. Bildet som vises for 

eleven og de foresatte hentes fra det albumet du sist oppdaterte for gruppen. 

 

Det er bilde fra sist oppdaterte bildegalleri som vil vises på dashboardet. 

INNLEVERING ETTER FRIST 

Når du oppretter en oppgave, har du fra før mulighet til å velge «tillat innlevering etter frist». Nå 

har vi bygget på denne funksjonaliteten og lagt til en dato for stenging av oppgaven. Denne 

datoen er det kun lærere som vil se. Dersom oppgavefristen er 18.11, men du har aktivert tillat 

innlevering etter frist, kan du sette en endelig stengt dato. Dermed vil elevene ha «lever inn» 

knappen tilgjengelig frem til stengt dato.  

 

 

Elevens visning 
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Vi har også gjort det tydeligere i elevvisning at en oppgave nærmer seg fristen ved å markere 

med farger og stempel som vist på bildet over. 

På bildet under, ser du det nye datofeltet som dukker opp når du velger «tillat innlevering etter 

frist». 

 

  

IUP I TEAMS 

Vi har oppdatert vårt IUP verktøy i Teams. Skooler IUP i Teams og IUP i Skooler skal nå ha lik 

funksjonalitet. 
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TILPASNING/TILRETTELEGGING 

 
Vi innfører nå mulighet for å notere ned elevens tilpasning og tilrettelegging. 

  
I første omgang er det nå kommet et felt i IUP hvor du kan notere informasjon dersom eleven 

trenger spesielle tilpasninger. Innholdet vil være synlig for andre lærere tilknyttet eleven.  

 

 

EDITERING AV PLANER 

Publiserte planer kan nå redigeres i ett og samme skjermbilde, dette gjelder også ukeplaner. 

Man kan endre tittel, beskrivelse, synlighet for foresatte, filer, lenker, mål, grupper og tilpasse 

hvilke av gruppens elever som skal motta planen. 

Skal du endre den publiserte planen, henter du planen fra fanen som heter «postet», ønsker du å 

endre planens mal, velger du planen fra fanen «mine maler» 
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UNDERVEISVURDERING I OPPGAVEVERKTØYET 

 

Vi har nå åpnet oppgaveverktøyet mer slik at det blir lettere å gjøre underveisvurderinger.  Du kan 

nå vurdere oppgaven når som helst, også før innsamling. Dermed får elevene innsyn i hvordan de 

ligger an. 

Deretter kan elevene jobbe videre med oppgaven og få en eller flere vurderinger på oppgaven 

underveis. 

Den visuelle visningen av fremdriftslinjen er nå delt i to, dermed skal det være enklere å raskt se 

hvilken status oppgaven er i. 

Tidligere så fremdriftslinjen slik ut, med status for oppgave og vurdering i en og samme linje: 

 

Nå har vi delt opp linjen. Oppgavens status vises først og til høyre er vurderingsstatus: 

 

 

JOBBES MED 

Vi jobber med ny mobilapp, for foresatte. Den skal være enklere å bruke og stabil. Vi har fått 

tilsendt et bilde av en prototype og ville gjerne dele det med dere. Dere skal få jevnlige 

oppdateringer i releasebrevet om hva status for ny mobilapp er. Appen er svært etterlengtet for 

oss og mange av dere, og vi gleder oss veldig til vi kan release den. 

 

 


