Oktober 2018
Info-mail foresatte VGS i forbindelse IT-systemene og tilganger++
Hva er nytt?
I høst har KG gått over til nye lærings- og administrasjonssystem: Fra It’s learning og
Skolearena til IST Everyday, WebUntis og OneNote. Dette innebærer endringer både for
elevene, lærere og foresatte. Under følger litt kort informasjon om de nye
systemene/programmene. Vi anbefaler for øvrig at dere som foresatte setter dere ned
sammen med eleven deres og får dem til å vise dere hvordan det fungerer i praksis.
WebUntis gir tilgang til elevenes og klassens timeplan, samt elevens fravær og
anmerkninger. For elever i VGS vil også leksene til hver enkelt undervisningstime legges ut
her. For øyeblikket er det bare elever som har tilgang til WebUntis, men vi jobber med at
også foresatte skal få tilgang.
IST Everyday gir tilgang til det formelle for den enkelte elev, som timeplan, fravær og
anmerkninger. Dessverre er ikke all funksjonalitet på plass enda, men når alt er på plass vil
også karakterer og vurderinger for eleven være tilgjengelig i IST. Når alt dette er på plass vil
det være IST Everyday som gjelder, WebUntis vil ikke lenger være nødvendig for elever og
foresatte å forholde seg til.
OneNote er et program i Office-pakken som er utviklet for å organisere innhold på en god
måte. Det er bygget opp med en ringpermstruktur, noe som gjøre det lett å lagre, organisere
og dele all slags type innhold. Dette er med andre ord en ny type kladdebok med uendelig
mange muligheter. Det er tre typer OneNote-bøker elevene får tilgang til:


Fagbøker: Det finnes én klassenotatbok for hvert fag. Her vil faglærer legge ut
informasjon, ressurser og oppgaver til elevene, og elevene kan notere, organisere og
levere fagstoff og oppgaver.



Klassebøker: Hver klasse har sin egen klassebok. I denne boken legges det ut
informasjon som er relevant for klassen, f.eks. vurderingsplan, kontaktinformasjon,
konkret informasjon om spesifikke hendelser o.l.



KG Elev: Dette er en OneNote-bok med generell informasjon til elevene ved KG. Her
legges det ut informasjon om alt som er relevant for elevene.

Tilgang som foresatt
Lenke til innlogging til IST finnes på KGs hjemmesider (http://www.kg.vgs.no) både i
toppmenyen under menypunktet «Skole-hjem» og «Innlogging» og helt nederst på venstre
side av bunnmenyen kalt «IST Foreldrepålogging».
På innloggingssiden må man velge ID-porten som alternativ, og så logger man videre inn
med MinID, BankID eller BuyPass/Commfides.
Tilgangen forutsetter at foresattes fødselsnummer er registrert i KGs systemer. Den dagen
eleven blir myndig brytes forbindelsen for foresatte.
Under følger illustrasjoner av de ulike stegene i innloggingsprosessen, samt noe av
funksjonaliteten i IST.

1. Nederst på KGs hjemmesider finner du
«Login» og «IST Foreldrepålogging»

2. Velg ID-porten på siden som kommer opp

3. Velg det ID-alternativet som passer best. For de
fleste er BankID (på mobil) det beste valget.

4. Vel inne skal du få opp en oversikt over ditt/dine barn
som du kan gå videre inn på

5. Under eleven får du opp
de aktuelle valgene. Merk at
karakterer ikke er tilgjengelig
enda.

6. Under Fravær kan man registrere fravær, og se
sammendrag av fraværet til eleven

menyen

