
Ved opprettelse av nytt skoleår
 Vigilo Skole

Forvaltning skole
Elevadministrasjon og enhetsinformasjon. 

Enhetsnivå skole
Opprettelse av skoleår, diverse registreringer og 
innstillinger, timeplanlegging, elevadministrasjon etc. 



Planlegging av nytt skoleår
Brukerveiledning #1 til deg som skal opprette og planlegge et forhåndsregistrert skoleår. 

Elevadministrasjon
Tildel skoleplass til nye elever i grunnlagsdata. 

Opprett Skoleår
Registrer termindato, antall klasser på første/åttende trinn, skolekalender med elevfrie 
dager, timeplaninnstillinger, arbeidstider for de ansatte og viderefør funksjoner. 

Fagregister
Gjør ev. endringer ift. utvalg av fag.

Fag- og timefordeling
Gjør ev. endringer i øvrige oppsett og generer fag etter ev. endringer. 
Importer oppsett til laveste trinn og generer leksjoner. Legg til lokaltilpassede fag. 

Forvaltningskontor Skole Forvaltningskontor Skole 

Enhetsnivå Skole Enhetsnivå Skole

Oppdater enhetsinformasjon
Etter ev. utførte endringer i UBAS. 
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Fraværskoder, stillinger, rom, romtyper og funksjoner 
Gjør ev. endringer.
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Tips: Gjør ev. endringer ift 
klassetilhørighet som skal 
følge klasseopprykk før 
opprettelse av nytt skoleår. 

https://vigiloforvaltningskole.zendesk.com/hc/no/articles/360025310493-Skoletildeling
https://vigiloforvaltningskole.zendesk.com/hc/no/articles/360025154134-Oppdatere-enhetsinformasjon
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007920133-Opprette-nytt-skole%C3%A5r
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360024856894
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007920833
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007916933-Opprette-frav%C3%A6rskoder
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007917013
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007919413
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360015812294
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no
https://vigiloforvaltningskole.zendesk.com/hc/no
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360017625613


Planlegging av nytt skoleår
Brukerveiledning #2 til deg som skal opprette og planlegge et forhåndsregistrert skoleår. 

Elevadministrasjon
Tildel basisgruppe til nye elever i grunnlagsdata og bytt klasse/skole ved behov. Utfør 
utsendelse av ev. brev samt kontroller sendte brev for feil ved utsendelse. 

Overføring fra 7. til 8. trinn: Marker de elevene som skal overføres og bytt skole ved 
å velge enhet og legge til ev. kommentarer. Gjøres også på kombinerte skoler. 

Grupper
Opprett ulike typer grupper, opprett leksjoner innad i gruppene og administrer elever 
innad i disse etter behov. 

Ansatte
Registrer kompetanse og arbeidserfaring på nyansatte. 

Enhetsnivå Skole Enhetsnivå Skole

Planlegg

Planlegg leksjoner: Tildel ansatte og rom til leksjoner, opprett nye leksjoner samt 
leksjonsgrupper og leksjonsblokker ved behov. 

Planlegg funksjoner: Tildel funksjoner (kontaktlærer og generelle) til de ansatte. 

Ansatte
Kontroller ansattlisten og ansettelsesforhold, opprett arbeidsplaner og legg til 
individuelle oppgaver etter behov. 

Timeplan
Timeplanfest leksjoner og ev. inspeksjonsplan for skoleåret. Bruk søkefunksjonen til 
å timeplanlegge for klasse, fag, ansatt, rom etc. Gjør individuelle tilpasninger ift. 
arbeidstid hos den enkelte. 

Tips: Gjør ev. endringer ift 
timeplaninnstillinger og 
skolekalender under enhet 
før timeplanlegging. 

https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360022733234-Klassetildeling
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360023775494
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360016170494
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360024767774
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007817794
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007920913
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007920913
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360015816014
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007921313
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360023116573
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360007821474-Fast-og-fleksibel-timeplanramme
https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no
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