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Funksjon
I skoleArena kan du som elev følge med fraværet ditt og se karakterer og vurderinger underveis i
skoleåret. Du er pliktig til å følge med eget fravær og å gi beskjed til kontaktlærer/faglærer dersom
du oppdager feil. Du er pålagt å legge inn fraværsmelding når du skal være borte (for eksempel
sykdom,kjøretimer, tannlegetimer m.m) uansett årsak til fravær.
Foresatte har også mulighet til å registrere seg som bruker og få tilgang til fravær og vurderinger for
eleven de er foresatt for. Foresatte kan også registrere fraværsmelding på vegne av sitt barn.

Innlogging for elever
Link til SkoleArena finner du på skolens hjemmeside www.atlanten.vgs.no/login . Logg inn med
FEIDE. Dersom du bruker Mac eller iPad velg en annen nettleser enn safari da safari ofte ikke
fungerer.

Fraværsmodulen
Meny
Velg ELEV – Fravær
Enkleste måten å starte fraværsmodulen på er å klikke en gang på “Fravær”.

Generelt
Når du kommer inn i fravær kan du velge mellom fanene Fraværsoversikt,
Timeplan og Fraværsprosent

Fraværsoversikt
Viser en oversikt over fravær, merknader (anmerkninger), Varsler, fraværsmeldinger frem i tid
(dersom du har opprettet noen) og du kan legge inn ny fraværsmelding. Husk å legge inn
fraværsmelding når du skal være borte.

Ved å trykke på
fraværet får du se
detaljer om fravær.
Det er viktig at du
følger med eget
fravær og gir beskjed
med en gang du
oppdager feil.

Detaljer om fravær
Øverste del av skjermbildet i «fravær» viser oppsummering av blant annet ditt fravær, merknader og
varsler. Feltene “fravær 1.termin” og “fravær 2.termin” viser sum fravær i dager og timer. For å se
detaljer, klikk på lenken.
Nytt vindu åpnes. Hvis du klikker på + tegnet foran dato på registrert fravær vises mer informasjon
om det registrerte fraværet.

Fravær er merket med røde trekanter
. Heldagsfravær er merket med bokstaven H . Det er
egne felt for hvilken time det gjelder, hvem som har registrert fraværet m.m. Står fraværet med
parantes rundt betyr det at fraværet ikke kommer på vitnemålet
. En heldag som ikke kommer
på vitnemålet ser slik ut . Fravær som ikke teller med i 10% regelen står med Ja i feltet «Unntas
fagfravær»

Se anmerkninger
For å se detaljer om merknader/anmerkninger, trykk på linken.

Se varselbrev (fagvarsel og varsel i orden/adferd)
Du har tilgang til alle varsel som er utsendt fra fraværsoversikten. Trykk på det varselet du vil se
detaljer om. Elever som står i fare for å ikke få vurdering i et fag skal få fagvarsel. Det samme gjelder
elever som nærmere seg fraværsgrensa i faget (10% udokumentert fravær)

Fraværsmeldinger
Viser fraværsmeldinger som er registrert på deg frem i tid

Registrere fraværsmelding
Det er flere måter å registrere fravær på. Alt fravær skal legges inn i SkoleArena.

Timefravær
1) Stå i fane fraværsoversikt, og velg dato og klokkeslett du skal være fraværende
2) Skriv inn årsak/kommentar til fraværet

3) Klikk Lagre og lukk.

Heldagsfravær
1) Stå i fane Fraværsoversikt, og velg dato. Huk av for heldag* og skriv en kort kommentar
2) Klikk Lagre
*det er ikke mulig å huke av for heldag hvis dagen allerede er begynt. Hvis du skal registrere heldag
må du enten gjøre det minst en dag før, eventuelt legge det inn som «Fra kl 08:40 – Til kl 15:40»

Fraværsprosent
I fanen fraværsprosent får du se detaljer om fraværet ditt og holde oversikt over om du nærmere deg
grensen for 10% udokumentert fagfravær

Det er % fagfravær av planlagte timer i H1 og %fagravær av årstimer som kan få konsekvens at du
ikke får terminkarakter eller standpunktkarakter i faget. Gjør det til vane å følg med her. Mer enn 5%
gir varsel om fare for manglende vurdering i faget.

Timeplan
I høyre hjørne kan du velge «Timeplan»
Her får du oversikt over leksjoner/undervisning uke for uke og kan følge med at du får registrert
tilstedeværelse i de timene du har vært til stede etter hvert som faglærer avholder timene.
Tilstedeværelse ses som grønne rundinger i avholdt undervisning.
Du kan også opprette fraværsmelding direkte i dette bildet ved å trykke på blyanten den aktuelle
dagen du skal være borte, eller på den/de aktuelle leksjon(ene) om du bare skal være borte deler av
dagen

Endre kontaktinformasjon (epostadresse og telefonnummer)
I menyen til venstre når du har logget inn kan du velge “Min profil”. Gå til undermeny
“personinnstilling”. Her har du mulighet til å endre mobilnummer og epostadresse. Det er viktig
at skolen har riktig kontaktinformasjon på deg, epost og mobil kan blant annet bli brukt til
utsending av passord og brukernavn i forbindelse med fagvalg.

Opplæringsvideo
Det finnes opplæringsvideo for noen av funksjonene i SkoleArena. Instruksjonsvideoene er uten
lyd. Klikk på knappen til høyre for påloggingsnavnet ditt øverst i høyre hjørne.
Her kan du for eksempel finne en video som viser deg hvordan du legger inn en fraværsmelding
eller et heldagsfravær

