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Anmälningsformuläret
”Anmälningsformuläret” i korthet.





Denna vägledning genomgår ”anmälnings formuläret”, samt efterföljande
justeringar.Anmälningsformuläret är standard från den 1/1-15.
Sidorna i formuläret är mobil-anpassade vilket gör anmälningen lättare för elever och
vårdnadshavare som använder smartphone eller surfplatta.
Formuläret har en del möjligheter för att anpassa användare, bland annat anmälningsfält
pr. Ämne.
Möjlighet för specifika ämnesfrågor.

Grunddata - (Åter)Anmälning
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Testlänk
I ”Anmälningsformulär” finns en testlänk tillgänglig överst på sidan. Här är det möjligt att testa alla
sidor i anmälningsformuläret utan att man behöver sätta in data. Testlänken sparar inte data
under processen men den kommer ihåg tidigare val, därför är det en fördel att man kan välja
namn i högra hörnet och ”Börja om”.

Anmälningsträd
Val av Ämnen i Anmälningsformuläret är baserat på ett anmälningsträd som är flexibelt och
oberoende av Avdelning-kategori.
Anmälningsträdet kan byggas upp efter tidigare använt Avdelnings-kategori, om du inte redan har
använt anmälningsträdet i det gamla anmälningsformuläret,
Tryck här:

Om man tidigare har byggt upp ett anmälningsträd ska man INTE kopiera Avd.-kategori struktur,
då detta vill ta bort existerande träd!
På varje ämne är det möjligt att redigera/lägga till grenar i anmälningsträdet, eller få en generell
överblick på Grunddata – Anmälningsträd:
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Anmälningsträdet är kontinuerlig för alla Ämnen.





Redigera ordningen på Anmälningsträdet genom att dra och släpp mapparna. Både upp
och ner men också nivåer till vänster.
Redigera texten genom att trycka på pennikonen.
Lägg till fler grenar som ”undergrenar” genom att trycka på”+”.
Ta bort en gren (och alla undergrenar) genom att trycka på X.

Genom att man ut ifrån en gren trycker på Välj ämne är det möjligt att ange vilka Ämnen som ska
finnas under den gällande gren i boxen ”Ämne”.
I boxen ”Funktioner” (tillgång genom att trycka på Visa), är det möjligt att göra en gren inaktiv, då
framgår den inte vid anmälning. Utöver det är det möjligt att göra en beskrivelse till varje gren.
Kom ihåg att trycka SPARA efter ändringar är gjorda!
Anmälningsträdet kan också delvis anpassas till själva Ämnet. Kom ihåg att strukturen i trädet går
tvärs över alla Ämnen.
Grunddata - Ämne - välj Ämne - fliken Anmälningsträd:
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För varje Ämne anges det i vilken mapp/gren Ämnet ska hittas vid anmälningen. Ett Ämne kan
placeras under flera olika grenar. Hur föräldrar/elever hittar till ämnet kan dock inte ses.
När ändringar m.m. har gjorts trycker man på Spara, överst på sidan. Här är det också möjligt att
testa Anmälningsträdet, där man får en grafisk visning av hur alla ämnen hittas.
Det kommer endast vara möjligt att välja grenen om den innehåller ett ämne som är öppen för
anmälning.

Genomgå Ämne:





Öppen för anmälning/återanmälning (fliken Typer)
Anmälningsträd
Beskrivning. Det är en bra idé att ge en kort beskrivning av ämne/instrument. Evt. möjliga
undervisningstider, pris mm. Om man använder hyperlänk....
Underkategorier (om detta används)

Texter
Välj Grunddata – (Åter) Anmälning
Här redigeras texter som används i samband med Återanmälning och Anmälning. Alla texter bör
ses över, så man är säker på att man får ut den korrekta information till alla användare.
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Anmälningsfält
Välj Grunddata – (Läsår) – Anmälningsfält
Här anges det vilka fält som elever och vårdnadshavare ska/kan utfylla vid anmälning.
På respektive elev och vårdnadshavares grundkort består vänstra kolumnen av de fält som är
aktiva, samt frågor som finns under Grunddata-(Åter)Anmälning-Frågor.
Tryck Redigera för att anpassa fältet.
Dra eventuellt in fält som önskas från vänstra kolumnen.

För att anpassa ordningen anges ett antal bredvid fältnamnet. Utöver det anges de om fältet ska
anges (vid anmälning), samt om det ska accepteras (vid återanmälan). Är det en kryssruta vid fältet
så krävs det att den ska kryssas i, det är inte möjligt att gå vidare i anmälningsproceduren innan
fältet är ifyllt.
För att uppnå en bra användarupplevelse av Anmälning/Återanmälning är det därför viktigt att
överväga dessa.
När anpassade fält, ordning och krävd/inte krävd är ifylld, trycker man på Spara.
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