Ískrá

Skrá skyldufræðslu

A) Skrá skyldufræðslu á allan bekkinn


Smella á ‚Fræðsla‘ í bekkjarskrá viðkomandi bekkjar (mynd A1).



Í glugganum ‚Fræðsla og forvarnarstarf‘ er smellt í kassann fyrir framan viðkomandi
fræðslu (mynd A2).



Ef breyta þarf dagsetningu er skrifað ofan í dagsetningu dagsins áður en smellt er á
‚Loka glugga‘(mynd A2). Skráningin vistast þegar smellt er á ‚Loka glugga‘

Mynd A1: Skrá á ‚Skyldufræðslu‘ á 1-BK. Smellt er á ‚Fræðsla‘ í bekkjarskrá bekkjarins

Mynd A2: Til að skrá fræðslu um handþvott á alla nemendur í 1. BK þá er hakað fyrir framan ‚Handþvottur‘. Ef
breyta þarf dagsetningunni en það gert með því að skrifa réttu dagsetninguna ofan í dagsetningu dagsins.
Skráning fræðslunnar vistast þegar smellt er á ‚Loka glugga‘

B) Skrá skyldufræðslu á hluta bekksins


Ef einhver nemandi í bekknum var ekki viðstaddur fræðsluna þarf að fjarlægja hann af
listanum í aftasta glugganum ‚Valdir nemendur‘ í fræðsluglugganum (mynd B1).



Smellt er á nafn nemandans í ‚Valdir nemendur‘og ýtt á „delete“ á lyklaborðinu. Við það
dettur nemandinn út af listanum.



Hakað er við þá fræðslu sem við á og skráist hún þá einungis á þá nemendur sem eru í
glugganum ‚Valdir nemendur‘ (mynd B2).
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Mynd B1: Elínrós Rósardóttir var ekki viðstödd fræðslu um ‚Tannvernd‘ í dag sem verið er að skrá á 1.BK. Fyrst
er því smellt á nafnið hennar í aftasta glugganum ‚Valdir nemendur‘ og ýtt á ‚delete‘ á lyklaborðinu.

Mynd B2: Hér sést að Elínrós er farin af listanum í ‚Valdir nemendur‘ og nú er því hakað fyrir framan ‚Tannvernd‘
og glugga lokað. Þá skráist fræðslan á þá fjóra nemendur sem voru á listanum ‚Valdir nemendur‘.
Næst þegar fræðsluglugginn er opnaður í þessum bekk að þá væri rauður litur yfir ‚Tannvernd‘ sem gefur þá til
kynna að einhver nemandi í bekknum hafi ekki fengið fræðsluna, væri þá Elínborg í þessu tilviki.

C) Rauður litur yfir skyldufræðslu


Rauður litur kemur yfir heiti fræðslu þegar skyldufræðsla var ekki skráð á alla nemendur
í bekknum (mynd C1).



Rauði liturinn gefur til kynna að einhver nemandi/nemendur í bekknum eigi eftir að fá
fræðsluna.



Hægt að færa bendilinn yfir rauða litinn og koma þá upp nöfn þeirra nemanda í
bekknum sem eiga eftir að fá fræðsluna.

Mynd C1: Rauður litur fellur á skyldufræðsluna ef einhver nemandi í bekknum hefur ekki fengið viðkomandi
fræðslu. Hægt er að fara með músarbendil yfir rauða litinn og þá koma nöfn þeirra nemenda í bekknum sem eiga
eftir að fá viðkomandi fræðslu. Liturinn fer af þegar viðkomandi fræðsla er skráð á nemandann/nemendurna eftir
að þeir hafa fengið fræðsluna.
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D) Skrá skyldufræðslu á fáa nemendur


Ef einungis á að skrá skyldufræðslu á einn eða mjög fáa nemendur getur verið þægilegra
að velja (merkja) nemendurna í bekkjarskránni áður en smellt er á ‚Fræðsla‘ (mynd D1).



Smellt er á númerið fyrir framan nafn nemandans um leið og Ctrl hnappnum á
lyklaborðinu er haldið inni. Við það feitletrast nafn nemandans og þá er smellt á
‚Fræðsla‘



Í aftasta glugganum ‚Valdir nemendur‘ sjást þá einungis nöfn þeirra nemenda sem voru
valdir í bekkjarskránni og fræðslan mun einungis skrást á þá (mynd D2).

Mynd D1: Skrá á skyldufræðslu um Tannvernd hjá Elínrósu í 1. BK. Þar sem einungis á að skrá fræðsluna á Elínrósu að
þá er fljótlegast að velja hana með því að halda Ctrl hnappnum á lyklaborðinu niðri og smella í númerið fyrir framan nafn
hennar. Við það feitletrast nafnið hennar og síðan er smellt á ‚Fræðsla‘.

Mynd D2: Hér sést að Elínrós er eini nemandinn í glugganum ‚Valdir nemendur‘ og mun því fræðslan um Tannvernd
einungis skrást á hana.

