Skoladmin – kom igång!
Välkommen till ”nya” Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du
skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som
läggs upp, men verktyget ser lite annorlunda ut. All information läggs nu upp via Episerver
och har du inte arbetat med verktyget innan så får du här en översiktlig beskrivning av hur du
gör för att komma igång!
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Logga in
För att komma igång loggar du in på:
https://folkhogskola.nu/episerver
Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in.

Anpassa din Dashboard
När du kommer in i Episerver, så har du tillgång till en s.k. Dashboard. Första gången du
loggar in kan du anpassa din egen Dashboard, så att du får tillgång till användbar information
från FSO/Folkhögskola.nu. Du behöver lägga till två små verktyg (s.k. gadgets). Gör följande:
1. Klicka på kugghjulet uppe till höger på din skärm.

2. Välj ”Lägg till gadgets” i listan.
3. I dialogrutan som visas klickar du på ”Meddelanden till skoladministratörer”.
4. Klicka på Välj.
5. Upprepa ovan och lägg även till gadgeten ”Länkar och dokument till
Skoladministratörer”.
Nu har du två informationsrutor på din Dashboard. I rutan ”Meddelanden till
skoladministratören” hittar du bra information till dig när du ska lägga upp nya kurser.
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Navigera i trädstrukturen
För att komma till själva kursstrukturen gör du följande:
1. Klicka på ”fliken” CMS.
2. Klicka på Redigera.

3. Nu visas en ikon för att öppna trädstrukturen. Klicka på den, så visas trädet. Ikonen
heter ”Växla navigationsfönster”.

I trädstrukturen hittar du de kurser som finns upplagda för din skola. Trädet är uppbyggt efter
län och därefter skola. Under varje skola finns en behållare för kurser. Om det även finns
nyheter upplagda så finns där även en behållare för nyheter.
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Tips: För att ”fästa” trädstrukturen så att den hela tiden är synlig kan du klicka på ikonen
”Fäst” som du hittar ovanför trädstrukturen.

Visa kursens egenskaper
När du markerar en kurs, så visas innehållet i en vy som kallas ”På sidan redigering”. Vissa
egenskaper, ex. rubriken har en ram runt sig. Det innebär att du kan redigera egenskapen
direkt i denna vy. Många egenskaper för sidan går inte att ändra i denna vy, så vi
rekommenderar att du alltid växla över till en vy där du kan redigera alla egenskaper via ett
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formulärgränssnitt. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Alla egenskaper” som du hittar
i den övre högra hörnet av fönstret.

Nu visas sidans samtliga egenskaper och du hittar också en del hjälptexter.

Redigera en kurs
Om du behöver ändra någon information för en befintlig kurs, så gör du följande:
1. Leta reda på kursen i trädstrukturen och markera den.
2. Klicka på knappen ”Alla egenskaper” i övre högra hörnet av fönstret.
3. Nu kan du redigera kursinformationen. Alla uppdateringar du gör sparas automatiskt.
4. Klicka på ”Publicera?” och sedan ”Publicera ändringar”.
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Tips! Det finns möjlighet att förhandsgranska sidan innan du publicerar den. Du hittar ikonen
för förhandsgranskning överst på sidan.

Kopiera en kurs
När du vill skapa en ny kurs, så kan du välja mellan att skapa en helt ny kurssida eller kopiera
en befintlig kurs som kanske har liknande innehåll.
För att kopiera en kurs så gör du på följande sätt:
1. Leta upp kursen du vill kopiera i trädstrukturen och markera den.
2. Klicka på menyn till höger om kursen.

3. Välj ”Kopiera” i menyn.
4. Klicka på behållaren (sidan) för den termin där kursen ska hamna under.
5. Klicka på menyn till höger på raden.
6. Välj ”Klistra in”.
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Nu kan du redigera den nya kursen och publicera dina ändringar enligt instruktioner ovan.
OBS! Vid kopiering av kurs kommer den nya kursen att hamna i publicerat läge. För att
avpublicera måste du sätta ett utgångsdatum.
1. Gå då in i kursens ”Alla egenskaper”-läge

2. Klicka sedan på knappen ”Verktyg” och sedan på
”Hantera utgångsdatum och arkivering”.

3. Klicka sedan på ”Nu” för att
få kursen utgången direkt.
Klicka på ”Spara”.
Det är också här du tar bort
utgångsdatum när du sedan
vill att kursen ska bli
publicerad igen. Då klickar
du bara på ”Ta bort
utgångsdatumet” och sedan
”Spara”.
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Skapa en kurs
När du vill skapa en helt ny kurs så gör du följande:
1. Markera den behållare (sida) för den terminen där kursen ska ligga under. (Om du
skapar kursen under en annan termin, så flyttas den ändå till rätt termin, när du fyllt i
egenskapen Termin för sidan.)
2. Klicka på menyn till höger om kursen.
3. Välj ”Ny sida”.
4. Fyll i kursens namn i fältet Namn.
5. Fyll i Kurstyp och Termin.
6. Klicka på Skapa.

Nu är sidan skapad men inte publicerad.
7. Växla över till ”Alla egenskaper” via ikonen längst upp till höger.
8. Fyll i resten av kursinformationen. Allt du uppdaterar sparas automatiskt.
9. Klicka på ”Publicera?” och sedan på ”Publicera”.

Skapa en nyhet
I trädstrukturen finns även nyheter kopplade till din skola. Du redigerar och skapar nyheter i
princip på samma sätt som kurser. Här beskriver vi hur du skapar en ny nyhet.
Gör följande:
1. Under behållaren Nyheter, markera behållaren för det år där nyheten ska ligga.
2. Klicka på menyn till höger på behållaren för det aktuella året.
3. Välj ”Ny sida”.
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4. Nu visas en dialogruta där du fyller i ett namn till sidan i fältet Namn. Namnet kan
med fördel vara samma som rubriken för nyheten som du fyller i senare.
5. Klicka på OK.
6. Växla över till ”Alla egenskaper” via ikonen längst upp till höger.
7. Fyll i innehållet för nyheten. Här fyller du i rubrik, ingress, brödtext och författare.
8. Klicka på ”Alternativ” och sedan på ”Klar att publicera”. En redaktör måste sedan
godkänna nyheten innan den läggs ut på Folkhögskola.nu

Ladda upp nya bilder i Skoladmin
För att ladda upp en bild gör följande:
1. Klicka på knappen ”Resursfönster”. För att ha Resursfönstret öppet kan du nåla fast
fönstret med ikonen ”Fäst” bland ikonerna högst upp.
2. Klicka på fliken ”Media” och markera vilken katalog bilden ska sparas i.
Lägg alltid in alla bilder i er skolmapp som du hittar i fliken ”Media” och i mappen
”Bildmapp för folkhögskola”.
3. Klicka på Plus-tecknet längst ner till vänster. (Du kan även välja alternativet ”Ladda
upp ny fil” i menyn till höger om den markerade katalogen eller dra och släppa din
bild i nedre delen av panelen. )
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4. Nu visas dialogrutan ”Ladda upp fil”. Klicka på plustecknet och välj den fil du vill
ladda upp.
5. Klicka på ”Öppna”. Nu laddas filen upp.
6. Klicka på ”Stäng”.
Nu finns bilden tillgänglig att infogas till din kurs eller nyhet.
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Lägga till bild
1. Om du vill lägg till en bild till en kurs eller en nyhet, klicka på ikonen med tre
punkter.

2. Leta upp din bild i mappstrukturen. Den ligger där du har laddat upp den.
3. Välj en bild och klicka på OK. Nu är bilden uppladdad. Glöm inte att publicera.

Redigera skolsida
Klicka på skolans namn i trädstrukturen och sedan på ”Alla egenskaper”-knappen. Uppdatera
dina ändringar och klicka sedan på ”Publicera”.
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