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Kennarar - Skráning forfalla

Kennarar eiga að tilkynna forföll sín með því að skrá þau í Innu. Þegar kennari skráir forföll, þá birtist
tilkynning í Innu um að kennsla falli niður og merkingin O kemur í viðveruskráningu. Nemendur,
forráðamenn, skólastjóri og skrifstofa fá tölvupóst.
Kennari skráir forföll í Innu. Skrá skal forföll fyrir einn dag í einu, að morgni áður en kennsla hefst eða
einn dag fram í tímann.




Ekki er hægt að skrá forföll eftir á.
Einungis er hægt að skrá forföll einn dag fram í tímann.
Ef um lengra tímabil er að ræða, sér skólatjóri um þá skráningu.

Ef kennari er forfallaður hluta úr degi eða ef einstakur tími fellur niður þá er reiturinn „Ástæða“ hafður
auður.

Um eðli forfalla ber að skrá í „Aths.“ reitinn t.d: Fjarverandi frá kl.13:15 til 14:40.

Eins á við um það hér að tilkynning er skráð í Innu og sendur er tölvupóstur um að kennsla falli niður.
Tilkynningin birtist á heimsíðunni, og skrifstofan skráir fjarveru á skjá skólans.
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Skólastjórar - Skráning forfalla

Skólastjórar hafa heimild til að skrá forföll fyrir kennara, að skrá forföll kennara til lengri tíma.
Skólastjórar - Skráning forfallakennslu
Forfallakennsla er ekki skráð af kennara heldur er það skólastjóri sem skráir hana. Skólastjórar
skrá forföll og forfallakennara þegar það á við. Kennarar skrá ekki forföll í Innu ef um er að ræða
forfallakennslu. Hafi kennari tilkynnt veikindi hefur skólastjóri samband við hann og skipuleggur
forfallakennslu ef búast má við lengri veikindum.

Skólastjórar - Valmynd af skráningu forfallakennslu
Áríðandi er að setja „Nei“ í Senda póst ef forfallakennari kennir, svo ekki fari póstur til nemenda um að
kennsla falli niður.
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