Sök fram handledarna på din enhet
Klicka på PLACERING och
sedan på VFU-handledare.
SÖK FRAM HANDLEDARE
Välj Nacka, välj din enhet och
klicka på sök. Sökresultat visas
under Namn/Epost.
Söker du efter en specifik
handledare kan du under
Namn/Epost skriva
handledarens namn och klicka på
sök.
Sökresultatet visas under
Namn/Epost.
SÖK FRAM HANDLEDARE
MED
HANDLEDARUTBILDNING
Välj under handledarutbildning Ja.
Väljer du alla visas både de med
och utan utbildning.
VAD MENAS VALBAR?
Du kan söka fram aktuella
handledare de är aktiva under
valbar. Handledare som slutat ska
inaktiveras.

Lägg till en handledare

Fyll i namn, e-postadress, Kommun/stadsdel, Skola,
Ämne och om handledaren har handledarutbildning
eller inte.
Klicka på Skapa ny handledare.

Klicka sedan på Skapa handledare.

Ta bort en handledare
Du får inte radera en handledare utan du ska
istället avaktivera hen.

Sök först fram handledaren, välj antingen din
skola/förskola eller skriv namn och klicka på
Sök handledare. Klicka på handledaren som
dyker upp längre ner på sidan.

När du fått fram handledaren klicka ur Valbar. Klart.

Om en student inte har en handledare kopplad till sig
1. Börja med att söka fram enhetens
studenter under PLACERING >
PLACERING I SKOLA, välj sedan Nacka
och scrolla ner så att du hittar din enhet
och klicka på din enhet så att du får fram
alla studenter.

2. Du ser att studenten saknar en
handledare när ”fia med knuff gubben
bredvid studenten” är vit.
- Klicka på den vita ”fia med knuff gubben”
-

Välj handledare genom
att klicka på rullisten. Du
kommer att få upp
handledarna som är
kopplade till din enhet.
Om du saknar en
handledare behöver du
lägga upp en ny
handledare.

-

Klicka sedan på lägg till.

Student Testsson 1

Student Testsson 1

Byt handledare på en student
1. Börja med att söka fram enhetens studenter under
PLACERING > PLACERING I SKOLA, välj sedan Nacka och
scrolla ner så att du hittar din enhet och klicka på din enhet så
att du får fram alla studenter.

2. Du får fram studentens nuvarande
handledare genom att klicka på den gröna
”fia med knuff gubben” bredvid studenten.
-

Klicka på den gröna ”fia med knuff
gubben”

-

Du får fram aktuell handledare. Klicka
på ta bort.

-

Välj ny handledare genom att klicka på
rullisten. Du kommer att få upp
handledarna som är kopplade till din
enhet. Om du saknar en handledare
behöver du lägga upp en ny handledare.

-

Klicka sedan på lägg till.

