Release vinter 2021
Hei,
Nå slipper vi vinterens release, det er kommet mange nyttige endringer og oppdateringer.
Vi har blant annet lagt til historikkvisning i oppgaveverktøyet, slik at du kan følge oppgavens status fra
A-Å.
Elevdelen av egenvurdering har blitt forenklet og forbedret.
En annen nyhet vi tror blir tatt godt imot er at du nå kan dele IUP med dine kollegaer.

Del IUP med kollegaer
Endelig er muligheten for å dele dine vurderinger i IUP med andre lærere kommet. Det gjør det enklere å
samarbeide om forberedelsene før utviklingssamtalen.

Vurderinger som er delt med deg finner du i den nye fanen «Vurderinger delt med meg»

Følg oppgavens steg fra A - Å
Oppgavehistorikk er lagt til i vurderingsvinduet for oppgaven. Du kan nå se hele oppgavens historikk og hvem som
har utført de ulike trinnene i oppgavehistorikken.
•
•
•

Elevens navn vil vises der hvor eleven har utført noe f.eks. åpnet oppgaven og levert oppgaven.
Lærerens navn vil stå der læreren harutført noe på oppgaven, som å samle inn, vurdere og returnere.
Skooler App vil stå som navn der Skooler har utført noe som å samle inn ved frist eller returnere oppgaven

.
Du finner oppgavehistorikken i oppgavens vurderingsvindu, som en funksjon bak de tre prikkene:

Når eleven går inn på en oppgave i oppgaveverktøyet, vil både oppgavefiler og felt for egenvurdering nå være samlet i
ett og samme bilde.

Det er også lagt til en påminnelse for elevene på oppgavene hvor det skal skrives eller spilles inn en egenvurdering.

!Unexpected End of Formula!Unexpected End of Formula

Nå kan du velge å la spørsmålene vises i tilfeldig rekkefølge. Opprett en test, legg den i en oppgave,
velg «mer» og sett på innstillingen under «tester».

MELDINGER PÅ DASHBORDET
Du kan nå velge om meldingen du sender skal vises på forsiden/dashbordet.
Når du skriver meldingen kan du velge «vis meldingen på dashbordet». Denne er fin å bruke
når du har sendt ut viktig informasjon som du ønsker skal være synlig på dashbordet i tillegg
til i meldingsverktøyet.

IMPORTER OG EKSPORTER MATRISE
Ønsker du å dele matrisen du har laget med kollegaer? Import og eksport av matrise er nå
mulig. Når du har laget en matrise du ønsker å dele, velg «eksporter matrise» filen du får kan
du dele med en kollega og han/hun kan legge den til ved å velge «importer matrise».

DIVERSE
•
•

•

Når du sletter en plan som er delt med andre, vil du få et varsel som forteller deg
hvem planen slettes for.
Når du jobber med IUP kan du nå velge hvilken elev du skal skrive om fra en
nedtrekksmeny, i tillegg kan du fortsatt kan bruke forrige og neste knappene til å bla
mellom elevene.
Vi har igjen tatt frem insektssprayen og jaget ut noen plagsomme bugs.
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