vikarskjema.no
kr 1125,- pr år

Synes du dette
er utfordrende?
✓ Motta og viderebringe vikaropplegg på telefon eller sms tidlig en
morgen
✓ Passe på at læreren gir deg alle nødvendige opplysninger for hele
fraværsdagen, inkl. hvilke friminutt læreren har vakt
✓ Formidle på en god og effektiv måte hva vikaren skal foreta seg,
basert på det du husker fra telefonsamtalen eller det du klarte å
notere ned
✓ Ulik praksis: vikaropplegg på e-post, på SMS og på telefon
✓ Varierende kvalitet på det som mottas siden skolen ikke har noen
felles mal

”gir store gevinster med hensyn til tid som brukes på
organisering av vikar, samt kvalitetssikring av undervisningen

vikarskjema.no

ved vikarbruk” og ” Som leder er jeg opptatt av å sikre
elevene god kvalitet på opplæringstilbudet også når det er
vikar” Målfrid Selvik Årthun, rektor ved Vikedal skule

Vikarskjema.no er elektronisk vikarskjema for bruk når
lærere skal melde inn vikaropplegg i forbindelse med
fravær. Vikarskjema.no brukes fra nettleseren på PC,
nettbrett eller mobiltelefonen. Læreren har derfor
normalt alltid tilgang til vikarskjema.no.
Ved å bruke vikarskjema.no kvalitetssikres mottak og
formidling av vikaropplegg fra lærer til vikar. Den
vikaransvarlige på skolen mottar en e-post med lærerens
innsendte vikaropplegg, og kan enten skrive dette ut i
papirform, eller videresende til den som skal ha
vikartime(r).
Når vikaren har gjort sin del av jobben, skrives
kommentarer på skjemaet og leveres tilbake (enten i
papirformat eller på e-post) til læreren.
Læreren får dermed oversikt over hva vikaren gjorde, og
vikaransvarlig har en rød tråd hvis det er behov for videre
vikar hos den samme læreren.
Læreren kan også laste opp vedlegg, for eksempel PDFfiler eller Word-filer som elevene skal jobbe med i timene.
Alt på ett sted!
Vi tilpasser vikarskjemaet til din skoles behov, og nynorsk
variant er selvsagt ikke noe problem.

Prøv demo-skolen på https://vikarskjema.no så ser du alle fordelene
med å bruke elektronisk vikarskjema fra vikarskjema.no! Kontakt oss
gjerne på post@vikarskjema.no

Noen tekniske detaljer:
-

din skole vil ligge som valg på vikarskjema.no.
enkel nettadresse å huske: vikarskjema.no
kryptert forbindelse (https)
responsiv design, fungerer på alle skjermer (mobil/brett/PC)
mulighet for å sette passord på skjema-tilgangen
vikarskjema sendes til en eller flere vikaransvarlige
kopi kan sendes til den som fyller ut vikarskjema
anti-spam-beskyttelse ved innsending av skjema
vikarskjemaet tilpasses skolens behov
ingen brukeradministrasjon eller lisenser å passe på
en pris, ett år. Kan sies opp ved forfall
- ingen oppsigelsestid

Prisen er svært skolevennlig: kr 1125,- pr år inkl. mva.

