Manuel opskrivning af skoleår:
1) Tryk på fanen ”skoleår” i administrationsmenuen

2) tryk derefter ”Opskriv skoleår” (se ovenfor)
3) Tryk på ”Opskriv skoleår og opskriv elever automatisk”

4) Når du har læst info‐teksten og er indforstået – tryk ”OK”

Skolen er nu opskrevet, dvs klasserne er opskrevet med et trin.
Du mangler nu at indskrive elever i begynderklasserne, og at fordele eleverne til de rigtige 10.klasser
5) tryk på indtastning for at opdatere skærmbilledet.

6) Tryk på ”Administration” for at vende tilbage til ”elever” fanen

7) Indskriv nye elever i begynderklasserne:
Tryk på fanen ”elever” for at komme til elevmenuen
8) Tryk på det grønne plustegn for at oprette en ny elev

9) Udfyld fornavn, efternavn og cpr
10)Tryk derefter på ”tandhjulet” for at tildele klasse

11)Træk og slip nu den rigtige klasse med venstre muse‐tast:

12) tryk ”Gem”

13) Gentag med den næste elev:

Når du har indskrevet alle begynderklassernes elever mangler du kun at
14) Tilpas elever i 10.klasser
Når du laver en automatisk opskriving forsøger programmet at placere eleverne i den næste klasse.
Dvs. elever der går i 4a kommer i 5a – 9a kommer i 10a – her vil der ikke være nogle problemer – MEN
Hvis der f.eks. er to 9.klasser men kun en 10.klasse vil alle 9.klasses elever være flyttet til den ene 10.klasse.

Det skal du rydde op i på følgende måde:
I administration ‐ ”elever” – skriv 10 i søgefeltet for se en liste med alle elever der går i 10.klasse

Gennemgå nu eleverne og tag stilling til om de er udgåede eller skal blive i 10.klasse
For at markere en elev som ufgået trykkes på ”Udg.” knappen, derefter ”Gem”

Tryk på den næste elev i listen og gentag til færdig.
15)Tryk på ”Indtastning” for at opdatere skærmbilledet og for at se om 10.klasses elever stemmer
16) kontroller og tilpas de andre klasser på samme måde.
Opskrivningen er nu afsluttet!

