Release september 2020
Vi lanserer nå en release basert på tilbakemeldinger fra dere.
Det har vært flere problemer med verktøyene våre denne høsten og vi jobber på spreng med å løse
det.
Internt har vi hatt en analyse av hvordan det er blitt slik og vi ser at vi blant annet har brukt mye tid på
å lage og tilrettelegge verktøy for fjernundervisning.
Nå er vi tilbake til normal drift og vil fortløpende informere dere om endringer.

Påmeldingsskjema og utsending av svarskjema
Nå er påmeldingskjema og mulighet for opprettelse av svaralternativer tilbake. De er også forbedret slik at
dere får flere muligheter for oppsett og svar.
Du kan velge om de som mottar meldingen skal kunne hake av for ett eller flere alternativ. Noen ganger vil det
være naturlig at de kun kan velge ett av alternativene, da vil det se slik ut:

Dersom du ønsker et lengre svar, kan du velge at mottaker skal få svare med tekst, det vil da se slik ut:

Av og til kan det være fint å ha flere svaralternativer tilgjengelig for mottager. Da velger man «svar med flere
alternativ»
Det vil da kunne se ut som på bildet under.

Det er nå mulig for Skooler-administratorer å endre visningen i meldingsverktøyet slik at det blir færre faner i meldingsverktøyet. Vi har satt opp et webinar 15.10 klokken 1430-15.00 hvor vi skal gå igjennom de nye innstillingene
Påmeldingsskjema legges på våre nettsider skooler.com/no

Vi har endret flyten i opprettelsen av planer. Det er nå blitt valgfritt om man ønsker å legge til trinn og fag. Mulighet for å
legge til mål, filer og lenker er lagt til i den samme visningen. Skal du legge til kompetansemål må du velge trinn og fag
for å få tilgang til de tilknyttede målene. Men dersom du ikke skal legge til mål, kan du nå gå rett til publisering av planen.

Vi har også lagt til mulighet for å legge til kollegaer som ikke ligger inne i gruppen du publiserer til:

