
 
 

til 
 

BRUKERMØTE NAVI 2007 
Onsdag 12.09. - torsdag 13.09.07 

 
Vi har satt sammen et program som vi tror de aller fleste skoler og brukere av 
Navi vil ha stor nytte av. Det er også viktig at brukere kommer sammen for å 
dele erfaringer, lære noe nytt og komme med innspill til sentrale organer, 
myndigheter og til WIS.  
 
Brukermøtet planlegges i samarbeid med styringsgruppa i Navi. 

Onsdag 
12.09.07 

12.00 13.00 Lunsj 
 

 13.00 14.00 Felles (aktuelle innlegg) 
§ Velkommen 
§ Presentasjon av Navi v/WIS  
§ Aktuelle tema v/ FHSR  

 14.00 14.30 Pause 
 

 14.30 
 
15.00 

15.00 
 
19.00 

Presentasjon av arkivmodulen 
 
Parallelle sesjoner, valgfrie tema 
 

1. Fraværsmodulen  
• Muligheter i systemet 
• Forberedelser/rutiner/regelverk   
• Bruk av modulen   
 
        

2. Arkivmodulen i detalj 
• Bli kjent med muligheter i systemet 
• Forberedelser/rutiner  
• Bruk av modulen 

 
 

3. Dokumenter  
• Dokumentmaler, bruk av dokumentrutinen 

- brev, vitnemål 
• Rapporter 
• Epost 
 

 
 
 

19.00  Middag / sosialt 



 
Torsdag 
13.09.07 

08.00 09.00 Frokost 

 09.00 
 
 
 
09.45 

09.45 
 
 
 
13.00 

Plenum  
Muligheter i NAVI 

• Tips og råd  
 
Parallelle sesjoner, valgfrie tema 
 

4. Fraværsmodulen  
• Muligheter i systemet 
• Forberedelser/rutiner/regelverk   
• Bruk av modulen  

  
5. Arkivmodulen i detalj 

• Bli kjent med muligheter i systemet 
• Forberedelser/rutiner 
• Bruk av modulen 

 
6. Kortkurs/bookingsystem 

• Kortkursmodul 
- kursplanlegging, rapporter 
- kommunikasjon med deltakerne 
- registreringsfasen, fravær 
- aktuelt med kursbevis? 
- rapportering til offentlige 

• Bookingsystem  
- Prosjektgruppens arbeid så langt 
- Presentasjon av mulig løsning 

 
 13.15 14.00 Felles 

• Utviklingsstrategi v/WIS 
• Valg styringsgruppe 
• Neste brukermøte 
• Avslutning 

 
LUNSJ kl. 14.00 

Pris 
Hele samlingen inkludert mat og opphold koster kr.2170,- pr. person i enkeltrom 
Hele samlingen inkludert mat og opphold koster kr.2020,- pr. person i 
dobbeltrom 
Prisen for en av dagene inkludert lunsj er kr.850,-. 
Pris for begge dager inkludert lunsj, men uten overnatting, er kr.1000,-. 
Deltakere dekker selv reise til og fra brukermøtet. 
 

Påmelding 
Frist for påmelding er tirsdag 21.august 2007. 

Påmelding på vedlagte skjema 


