Brukerveiledning til rapportering voksenopplæring
Innledning
Korpsene sine opplæringstiltak kan det rapporteres timebruk for og da få tilskudd
etter voksenopplæringsloven. Kriteriene for å få tilskudd er:
 Tiltaket må vare totalt i minst 8 klokketimer
 Det må minimum være tre deltakere over 14 år
 Deltakeren må delta på minimum 75% av timene

Rapportering
Rapporteringsløsningen ligger nå i korpsdrift.no og er helt ny. Systemet er lagt opp
for å henge sammen med muligheten for å sette opp terminplanen og forenkle
rapporteringen for korpsene som benytter seg av det.
1) Logg på korpsdrift.no og klikk på menyvalget «Øvelse».

2) Klikk på «Ny» for å opprette en ny øvelse/aktivitet.

3) Fyll inn aktivitetstype og velg fagplan (detaljerte info om fagplaner under
www.musikkorps.no/vo) og sett opp dato og klokkeslett fra-til. Publisering
settes normalt til «Ingen» i denne runden. Klikk «Lagre» oppe til venstre.

4) Klikk på «Deltakere» i venstremenyen.

5) Du kan da eventuelt bruke knappen «Medlemsliste» øverst på deltakersiden
for å vise en medlemsliste og huke av deltakere der (vist i bildet under) eller
gå rett til VO rapportering med knappen i venstremenyen (vist i bildet over).

6) Legg inn timer med og uten lærer, navn på lærer/instruktør og antallet
dager.

7) Dersom du la inn deltakere via medlemslisten skal de som oppfyller
alderskravet automatisk være tatt med over til rapporteringen. Eventuelt
kan du hente deltakere via «Hent deltaker» knappen.
Du får opp et søkebilde, for å vise alle korpsets medlemmer trenger du bare
å krysse for «Kun innen eget korps» og klikke «Søk». Du kan også ta med
deltakere fra andre korps eventuelt bruke «Ny person» for å legge til
ekstradeltakere.
Klikk på navnet til den personen du vil ta med tilbake til skjemaet

8) Det ligger en del sjekker i skjemaet, så prøver du å sende inn en rapport
med for få timer/deltakere får du et varsel om det.

9) Når tiltaket oppfyller kravene, kan det sendes inn. Da låses det for videre
endringer.

10) Du kan se status på innsendte rapporter via «Søknader->Status vorapporter» fra startbildet i korpsdrift.no

11) Her kan du også fortsette utfylling av rapporter som er under utfylling

