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Oppgradering januar 2014.
1. Endringer
1. Navnet er justert til Vigo Voksen (avstand mellom ordene)
2. Tilstandsrapport - ny rad med telling av antall kandidater som har søkt veiledning,
vurdering eller opplæring første gang.

I denne raden telles ikke eventuelle gjentatte søkehenvendelse fra samme person. Altså
vises her hvor mange personer har søkt – ikke totalt antall søkehenvendelser.
Det gjøres i raden over – «Søkt veiledning, vurdering eller opplæring i valgt periode.
Dato på fag telles ikke», her telles alle søkehenvendelser.
3. Ny måling av kandidater merket med «Under anbefalt norsknivå». Målingen baseres på
utfylling av nytt felt i kandidat vinduet. Rapporter på dette kan foreløpig kun tas ut i
overføring til Excel av rapportene Antall kandidater pr. linje og kandidatliste i rapporten
Kandidatstatus. (Kommer sannsynligvis egen rapport i neste versjon).

4. SMS utsending av mottatt web-søknad har fått med informasjonen – «… kan ikke svare
på denne sms’en»
5. Endringslogg har fått med fagkoder.
6. Det er gjort justering i programmets håndtering ved bruk av FAM15 og FAM32 og i
Kompetansebevis for disse.
7. Det gis varsling ved påmelding(Kurspåmelding) når kandidaten ikke har dato i søkt
opplæring på løp, og ved registering av dato i vurdering(på fag eller programområde) når
kandidaten ikke har dato for søkt realkompetansevurdering(på løp).
8. «Ajourføre fag»
I forbindelse med den årlige rapporteringen blir det nå viktig at datofelt for Startet
opplæring og fullført opplæring for fag er registrert.
Fullført opplæring for fag betyr at det er angitt dato i Sluttet i faget eller er angitt
eksamens- eller standpunkt karakter.
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For å kontrollere eksisterende fag og å ha en kontrollfunksjon før rapportering, er det
laget to enkle verktøy som lister fagene som kan mangle dette.
(Innhold i løpet TIDLIGER UTDANNING er ikke med.)

Mer kommentarer om funksjonen finnes i Brukerhåndbok og i teknisk hovedmanual.
9. Kurspåmelding i fornyede fellesfag (okt. -13) og tilhørende nye kurs
For de fylker som bruker Kurskoordineringsmodulen og funksjonen
Kurspåmelding.
Funksjonen Kurspåmelding prøver å finne aktuelle kurs ut fra kandidatens
opplæringsbehov. Det vil si at kandidaten har fag som ikke er godkjent (ikke har Ja eller
stå-karakter). Aktuelle kurs for fag med opplæringsbehov må ligge i Opplæringsplan i
Kursmodulen.
Det åpnes et aktivt vindu der det kan registreres startdato pr. listet fag.
De listede fagene er basert på: Alle fag med dato i Vurdert fagkons. Ikke Startet oppl. på
faget.
Startet opplæring ført på fagets løp er angitt som en mulig hjelp for å kunne angi dato på
faget.
Innhold i løpet TIDLIGER UTDANNING er ikke med.
I høst ble innholdet i flere av fellesfagene skiftet – fagenes kompetansemål ble endret.
De utgåtte fag kan ikke slettes - de er koblet mot eksisterende kandidater i kartlegging
og i kursdeltakelse. De må derfor settes til utgått, men fortsatt ligge som logg på hvem
og hva i disse fagene. Utgåtte fag vises som «-U» bak fagkoden.

Disse utgåtte fagene blir ikke lenger tilgjengelig for kobling til
kandidater i oppslaget Velg fag.
De er erstattet av nye fag-versjoner med samme fagkode (uten «-U) – med det nye
innholdet i sine kompetansemål.
Så til dette med kobling til kurset for fagene.
De nye fagene må få kurs tilkoblet slik at den automatiske settingen av datoer for
opplæringsaktivitet fungerer.
Det gjøres med å lage nye kurs i kurs-registeret «Kursbase» med funksjonen «Opprette
kurs på grunnlag av programområde». For fellesfag er typisk valget «1 kurs pr. fag med
1 modul». Dette for å kunne arrangere kurs pr fellesfag i Opplæringsplan.
Når disse kursene legges ut i Opplæringsplan med dato for kursstart og kurspåmelding,
vil de dukke opp som disponible kurs i funksjonen Kurspåmelding.
Funksjonen Kurspåmelding vil passe på med et varsel - at det velges den rette
kursversjonen til fagversjonen som kandidaten er koblet mot.
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I en periode fremover må en altså forholde seg til kurs for kandidater tilkoblet fellesfag
før oktober -13 og nytt kurs for de koblet etter - og alle kommende kandidater.
Varsel om manglende kobling mellom faget og kurset.
VigoVoksen Kursmodulen kan ha to forskjellige oppsett for kurspåmelding. Dette er et
valgt programoppsett i VigoVoksen for fylket (ikke valgbart for bruker). Varslet er
forskjellige i disse oppsettene.
Programoppsettet påmelding på Venteliste – forespørsel om kursplass.
Dersom det forsøkes å melde på «feil» kurs gis det varsel om manglende kobling
mellom kandidatens fag og kurset som velges. Varslet gis når det forsøkes påmeldt i
Automatisk avkrysning … og Utfør påmelding.

Skift til annet kurs i listen til venstre for å finne tilhørende kurs til faget med
opplæringsbehov.
Programoppsettet direkte påmelding som deltaker:
Varslet for manglende kobling til valgt kurs – ‘

Skift til annet kurs i listen til venstre for å finne tilhørende kurs til faget med
opplæringsbehov.
Fellesfag som fikk nytt innhold (okt. -13)
MINSTEKRAV-pakken:
ENG1002, NOR1206, NOR1207, NOR1208, NOR1209, NOR1210, NOR1211,
NOR1212, NOR1213, MAT1011, MAT1015, MAT1001, MAT1006, MAT1013,
MAT1017, NAT1002, NAT1001, NAT1003, SAF1001.
FELLESFAG I YRKESSPES. – pakken:
ENG1003, NOR1206, NOR1207, MAT1001, MAT1006, NAT1001, SAF1001
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