
Navi brukermøte 2009 
17. - 18. september 2009 

Rica Hotel Hamar, Kåtorpveien 1,  Furnes 

Da har vi gleden av å invitere alle folkehøgskoler til det femte  brukermøtet for Navi. 
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 flere bruker Navi ved skolen og at brukerne kan komme sammen 
for å dele erfaringer og komme med innspill til sentrale organer, myndigheter og til WIS,  
 
Brukermøtet planlegges i samarbeid med styringsgruppa i Navi. 

Foreløpig program 
torsdag 12.00 13.00 Lunch 

 13.00 14.30 Felles (aktuelle innlegg) 
§ Velkommen v/Leon Haugsbø 
§ Presentasjon av Navi v/WIS 
§ Aktuelle tema, bl.a. sentraldatabasen, HMS, 

rapportering, elevtall, revisjon 
 

 14.30 15.00 Pause 

 15.00 19.00 Parallelle sesjoner, valgfrie tema, ta med bærbar PC. 
Vitnemål 
Kortkurs 
HMS 
 

 19.00  Middag / sosialt 

    

fredag 08.00 08.30 Frokost 

 08.30  08.45  Ord for dagen 

 08.45 09.30 Felles. Muligheter i Navi, tips, råd 

 09.30 12.45 Parallelle sesjoner, valgfrie tema 
Vitnemål 
Kortkurs 
Arkiv 
 

 13.00 
 
 
 
 

14.00 Felles 
§ Utviklingsstrategi  v/WIS 
§ Valg av styringsgruppe 
§ Brukermøter/distriktsmøter i framtida? form, hvor ofte 
§ Avslutning 

 14.00  LUNSJ 

Pris 
Hele samlingen inkludert mat, opphold og kursavgift (500 kroner) koster kr. 2.890,- pr. 
person. 
Prisen for en av dagene inkludert mat er kr. 825,-. 
Pris for begge dager inkludert mat, men uten overnatting, er kr. 1.150,-. 



Navi brukermøte 2009 
17. - 18. september 2009 

Rica Hotel Hamar, Kåtorpveien 1,  Furnes 

Deltakere dekker selv reise til og fra brukermøtet. 

Påmelding 
 Frist for påmelding er torsdag 20. August 2009. 
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Parallelle grupper 
Vi har satt av to økter á 4 timer der vi kan dele forsamlingen i tre grupper og holde 
parallelle samlinger. Deltakerne må velge ett tema fra økt 1 og ett tema fra økt 2 som 
de vil delta på. Dette blir ikke kurs, men en anledning til at brukere kan komme med 
sine erfaringer og ønsker. Det er viktig at vi alltid fokuserer på de rutiner som med minst 
mulig innsats for skolene forenkler arbeidet mest mulig. Dette er det skolene som kan si 
mest om. 
 
1. økt, torsdag kl 15.00 - 19.00 
Tema Stikkord 
1a Vitnemål Et brett tema som omhandler ulike deler av programmet, fag, 

fravær, dokumentsystemet. 
1b Kortkurs Omhandler alle funksjoner rundt kortkurs, planlegging, 

registrering, rapportering og statistikk. 
1c HMS Introduksjon til WisWeb kvalitet. Innføring i muligheter ved et 

web basert kvalitetssyrings system 
 
2. økt, Fredag kl 09.30 - 12.45 
Tema Stikkord 
2a Vitnemål Et brett tema som omhandler ulike deler av programmet, fag, 

fravær, dokumentsystemet. 
2b Kortkurs Omhandler alle funksjoner rundt kortkurs, planlegging, 

registrering, rapportering og statistikk 
2c Arkiv Introduksjon til de nye arkivmoduler, funksjoner og praktisk 

bruk 
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Påmeldingsskjema 
Fyll ut dette skjemaet og send det på fax til 70 00 96  01. 
Du kan også skrive det i en e-post og sende den til bodil@sufh.no 
Påmeldingsfrist er tirsdag 20. august 2009. 
 

Skolens navn:  

Kontaktperson:  

Telefon:  

E-post:  

 
Følgende personer deltar: 
 
Navn Stilling E-post Opphold Parallelle samlinger 
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På opphold settes inntil tre kryss. Sett ett kryss på "Økt 1" og ett på "Økt 2". 
 
Evt. kommentarer: 
 

mailto:bodil@sufh.no

