
Navi brukermøte 2013 

25. - 26. september 2013 

Comfort Hotel RunWay. Gardermoen 

Da har vi gleden av å invitere alle folkehøgskoler til brukermøtet for Navi 2013. 

På brukermøtet får skolene viktig informasjon, og brukere får treffe hverandre og 

utveksle erfaringer. I tillegg får brukerne mulighet til å gi innspill til sentrale organer, 

myndigheter og til WIS. 

I år vil det bli mye fokus på arbeidet med å lage et helt nytt Navi-system på Web. 

Skolene vil der få mulighet til å være med å legge føringene for det endelige resultatet. 

Brukermøtet planlegges i samarbeid med styringsgruppa i Navi. 

Nybegynnerkurs onsdag 25.09.2013 for de som ønsker 

08.30 12.00 Nybegynnerkurs (se eget program) 

Program onsdag 25.09.2013 

12.00 13.00 Lunsj og brukermøtet starter 

13.00 14.00 Felles samling 

 Velkommen. Presentasjon av deltakere og program 

 Status for Navi Web 

 Informasjon om rapportering 

 Orientering om valg av styringsgruppe 

14.30 16.00 Gruppesamling 1. Ta med bærbar PC. 

 A. Tips & triks 

 B. Kvalitet/HMS 

 C. Fravær 

16.30 18.00 Gruppesamling 2. Ta med bærbar PC. 

 A. Tips & triks 

 B. Søknadsbehandling 

 C. Arkiv 

18.30 19.00 Spørsmål og svar 

19.30  Middag 

21.00  Sosialt samvær 



Navi brukermøte 2013 

25. - 26. september 2013 

Comfort Hotel RunWay. Gardermoen 

Program torsdag 26.09.2013 

Fra 07.00 Frokost 

08.00 08.15 Ord for dagen 

08.15 09.30 Informasjon om Navi Web 

 Presentasjon av Navi Web 

 Informasjon om arbeid med elevtilgang og LMS 

 Planer for videre arbeid 

 Plan for skolemedvirkning  

09.30 10.30 Gruppesamlinger, Navi Web 

 Vi deler i tre grupper 

10.30 11.30   Oppsummering fra gruppene, Navi Web 

12.00  13.00 Felles samling 

 Valg av styringsgruppe 

 Kurs og samlinger i forbindelse med Navi Web, høst 2014 

 Avslutning  

13.00  Lunsj 

Styringsgruppemøte torsdag etter brukermøtet 

14.00 16.00 Møte i styringsgruppen for gammel og ny gruppe 

Gruppesamlinger onsdag 

Vi har på onsdag satt av to sesjoner á 1,5 timer der vi kjører tre grupper samtidig. 

Deltakerne må ved påmelding velge en gruppe fra hver sesjon. Dette blir ikke kurs, men 

en anledning til at brukere kan komme med sine erfaringer og ønsker. 

Gruppesamling 1, onsdag kl. 14.30 - 16.00 

A. Tips & triks Sending av SMS, bruk av rapporter, eksport til Excel, arbeid med lister, 

navigering osv. 

B. Kvalitet/HMS Introduksjon til WisWeb kvalitet. Innføring i muligheter ved et webbasert 

kvalitetssyringssystem 

C. Fravær Prinsipper, fraværsprosent og vitnemålsfravær dager/timer, forenklinger 
i føring, automatikk, forbedre rapporter, tilpasse fag til modulbasert 

undervisning, vitnemål 

Gruppesamling 2, onsdag kl. 16.30 - 18.00 

A. Tips & triks Samme som i gruppesamling 1 

B. Søknadsbehandling Alle rutiner rundt søknadsbehandling, med import og behandling av 

søknader. 

C. Arkiv Introduksjon til arkivmodulene 



Navi brukermøte 2013 

25. - 26. september 2013 

Comfort Hotel RunWay. Gardermoen 

Program for nybegynnerkurset, onsdag 08.30 - 12.00 

I tilknytning til brukermøtet i Navi 2013 arrangeres det et nybegynnerkurs i Navi. 

08.30 10.00 Oppbygging av systemet 

 Innhold 

 Moduler 

 Parametre 

 Generell navigering i Navi 

10.00 10.15 Pause 

10.15 12.00 Daglig bruk av Navi som informasjonssystem 

 Rutiner i praksis 

 Vi ser på oppsett av søknadsskjema, klargjøring til nytt skoleår, linjer og fag, 

registrering av søknader, søknadsprosessen, utskrift av brev, overføring til 
elev, elevrutiner, rapportering til det offentlige. 

Pris for brukermøtet 

Hele brukermøtet inkludert mat, opphold og kursavgift koster kr. 3 900,- pr. deltaker. 

For deltaker nr to eller flere fra skolen, betales kr. 3 000,- pr. deltaker. 

Pris for en av dagene er kr. 1 140,-. 

Pris for begge dager uten overnatting er kr. 2 200,-. 

Deltakere dekker selv reise til og fra brukermøtet. 

Pris for nybegynnerkurs 

Nybegynnerkurset er gratis. 

Pris for ekstra overnatting 

Hvis det ønskes overnatting fra tirsdag til onsdag, er prisen kr. 1 030,- pr. person i 

enkeltrom. 

Påmelding og informasjon 

Skolene melder seg på med dette elektroniske skjemaet. 

Nettside med informasjon: www.wis.no/navi/bm2013 

Frist for påmelding er mandag 26. august 2013. 

 

 

Hjertelig velkommen! 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFc0V3hDbXpVQWIxbGVfOG1oaEYwZWc6MQ
http://www.wis.no/navi/bm2013/

