
Navi brukermøte 2011 
15. - 16. september 2011 

Comfort Hotel RunWay. Gardermoen 

Da har vi gleden av å invitere alle folkehøgskoler til det sjette  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 15.45 Felles (aktuelle innlegg) 
§ Velkommen v/Leon Haugsbø 
§ Presentasjon 
§ Aktuelle tema, bl.a. rutiner rundt Navi sentralbase, HMS, Arkiv 
§ ISIC studentkort 
§ Orientering om valg av styringsgruppe 

 
   Pause 

   Søknadsbehandling / arkiv 
Pause 

 16.15 18.30 Parallelle sesjoner, valgfrie tema, ta med bærbar PC. 
Søknadsbehandling / arkiv 
Fravær 
HMS 
 

 18.30 19.00 Spørsmål/svar 

 19.30 
(20?) 

 Middag / sosialt 

    

fredag Til 08.30 Frokost 

 08.30  08.45  Ord for dagen 

 08.45 09.45 Felles. Muligheter i Navi, tips, råd 

 10.00 12.15 Parallelle sesjoner, valgfrie tema 
Søknadsbehandling / arkiv 
Kortkurs 
Vitnemål 
 

 12.30 
 
 
 
 

14.00 Felles 
§ Utviklingsstrategi v/WIS 
§ Valg av styringsgruppe 
§ Neste brukermøte 
§ Regionale brukermøter 
§ Avslutning 

 14.00  LUNSJ 
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Pris 
Hele samlingen inkludert mat, opphold og kursavgift (1.100 kroner) koster kr. 3.600,- 
pr. person. 
Prisen for en av dagene inkludert mat er kr. 1020,-. 
Pris for begge dager inkludert mat, men uten overnatting, er kr. 2.100,-. 
Deltakere dekker selv reise til og fra brukermøtet. 

Påmelding 
 Frist for påmelding er mandag 22. August 2011. 
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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 16.15 - 18.30 
Tema Stikkord 
Søknadsbehandling/arkiv Alle rutiner rundt søknadsbehandling, med import og 

behandling av søknader. Introduksjon til arkivmodulene 
Fravær Prinsipper, fraværsprosent og vitnemålsfravær dager/timer, 

forenklinger i føring, automatikk, forbedre rapporter, tilpasse 
fag til modulbasert undervisning, vitnemål 

HMS Introduksjon til WisWeb kvalitet. Innføring i muligheter ved 
et web basert kvalitetssyrings system 

 
2. økt, Fredag kl 10.00 - 12.00 
Tema Stikkord 
Søknadsbehandling/arkiv Alle rutiner rundt søknadsbehandling, med import og 

behandling av søknader. Introduksjon til arkivmodulene 
 Kortkurs Alt rundt oppsett og behandling av kortkurs 
Vitnemål Rutiner omkring vitnemål 

 


