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Kan du gå inn i klasse 6B og
ta fjerdetimen i dag?
De skal ha naturfag.

10 prosent av alle timer i norsk grunnskole holdes av lærervikarer.
I 2016 ble 1,45 millioner vikartimer avholdt av vikarer uten godkjent
utdanning. Hver tredje lærer mener at elevene deres ikke har faglig
utbytte av vikartimene, og 40 prosent av lærerne i barneskolen
melder om mye bråk og uro i vikartimene.

Ganske sjelden

15%

Svært sjelden

23%

Aldri

8%

Helt enig

16%

Delvis enig

34%

Delvis uenig

28%

Helt uenig

8%

«I hvilken grad har lærervikarene på
skolen der du jobber vært kvalifiserte
lærere med godkjent utdanning det
siste året?»

Innledning

«Vikarkrise» i norsk skole

«Elevene mine rapporterer om mye
bråk og uro i vikartimene.»

«Jeg har inntrykk av at elevene mine
stort sett får greit utbytte av timene
med vikar.»

(Kilder: Respons og Utdanningsforbundet 2013)

3

Innledning

Hva gjør din skole for å gi
elevene størst mulig utbytte
av vikartimene?
4

Komplette undervisningsopplegg for
lærervikarer i norsk skole
Laerervikaren.no har ferdige pedagogiske opplegg for hvert
fag, trinn, tema og kompetansemål. Undervisningsoppleggene
inneholder instruksjoner til vikaren, ferdige presentasjoner,
oppgaver, spørsmål og veiledning. Det er variasjon i både
undervisningsmetode og oppgaveløsning.

Undervisningsoppleggene i Lærervikaren består av notatsider,
presentasjoner, videoer, quizer og kryssord, og oppgaver som «fleip
eller fakta», «stokk om bokstavene» og «fyll inn det som mangler».
•

Skreddersydd kompetansemål satt av Utdanningsdirektoratet.

•

For 1.-10. trinn (alle fag og kompetansemål). Utarbeidet og
kvalitetssikret av pedagoger.

•

En abonnementstjeneste på nett – undervisningsopplegg klare
til bruk i klasserommet.

Innledning

Undervisningsoppleggene er svært lette å administrere, gir ikke noe
merarbeid, og skal gjøre skolehverdagen enklere for ledelse, lærere
og vikarer. Hovedmålet er å gi elevene bedre læring i vikartimene.
Verdien ligger i at undervisningsoppleggene er klare til bruk og har
tydelige instruksjoner i notatsidene.

5

Bemanningsløsning
Slipper å ringe vikarene
Bemanningsløsningen gjør det enklere for skoler å finne dyktige og
tilgjengelige vikarer og ikke minst administrere sine vikarer på en
effektiv måte. Via løsningen legges vikartimer ut av for eksempel
avdelingsleder og timene vil være synlige og tilgjengelige for
registrerte vikarer. Skolene kan velge hvilke vikarer de ønsker å
tilknytte sin vikarpool.

Innledning

Det er enkelt å lyse ut en vikartime, og man velger selv om man
vil lyse ut vikartimen til én eller flere vikarer. Vikarene kan videre
“melde seg” til timene via mobiltelefon, Ipad eller PC. På denne
måten blir administrering av vikarer vesentlig mer effektiv.

6

Vikarene får tilgang til alle undervisningsoppleggene i
Laerervikaren.no. Dermed kan vikaren forberede seg godt til timen,
også på kort varsel. Elevene sikres god undervisning, Dette skal
møte behovet for både enkel administrering og kvalitetssikring av
vikartimene.

Registrer skolen

1

2

Fyll inn elevantall og
sjekk prisen for din
skole.
Eks: gjelder det en
kombinertskole som
ønsker tilgang til
undervisningsopplegg
på alle trinn, skriv inn
elevantall i feltet
”1.-10. trinn”. Trykk
deretter ”sjekk pris”.

Registrer skolem

Prøv laerervikaren.no gratis i 30 dager.
Trykk her for å komme i gang!

Deretter ser du hva det vil koste din skole å gå inn i
abonnement.
Prøveperioden er helt uforpliktende og varer i 30 dager.
Ønsker du prøveperiode, trykk ”bestill prøveperiode”.
Vil du gå direkte inn i abonnement, trykk ”kjøp fullt
abonnement”.

7

Registrer skolem

3

4

Fyll inn informasjon om
skolen. Feltene med *
må fylles inn. Trykk
deretter ”bekreft
bestilling”.

Lag ditt eget passord og
trykk ”fortsett”.

Registreringen er ferdig. Du har nå fått din egen tilgang.
Heretter er brukernavnet ditt e-postadressen du har
registrert. For å administrere tilganger, les «Administrer min
skole» på side 10-12».

8

1

2

Første gang: Du har mottatt en mail fra Lærervikaren.
Trykk på linken i mailen, lag ditt eget passord.
Senere bruker du «Logg inn».
Husk at brukernavnet ditt er den e-postadressen som din
skole har registrert deg med.

Innlogging

Innlogging

Glemt brukernavn eller
passord?
Om du har glemt
brukernavn, spør
skoleadministrasjonen
om hvilken e-post de
registrerte deg med. Om
du har glemt passord,
trykk på «bestill nytt
passord».

9

Administrer min skole

Administrer min skole

Administrer tilganger
1
Skoleadministrator/vikarinnkaller:
2

Skoleadministratorer har tilgang til å legge til og fjerne
lærere, vikarer og assistenter. Vi anbefaler at det er flere
skoleadministratorer på en skole. Skoleadministratorer
har også tilgang til å godkjenne timer som blir opprettet
av lærere.
Skriv inn e-postadresse og trykk
«+velg bruker» for å gi tilgang.

10

3

Skriv inn fornavn,
etternavn og
mobilnummer, og trykk
«opprett konto».

Trykk «+legg til ny administrator» for å legge til flere. For
å fjerne, trykk «fjern». Husk å trykke «lagre endringer» før
du forlater siden.
Skoleadministratorer kan også
registreres som lærere, da får de
et rollevalg etter innlogging.
Lærer, vikar, assistent:

Administrer min skole

4

5

Du kan legge til alle lærere, vikarer og assistenter samtidig
ved å trykke «+kommaseparert fil (CSV»). Det er ingen
begrensninger på antall tilganger.

11

Lag listen i excel og lagre den i filformat
«windows-kommaseparert (.csv)». Listen må inneholde
fornavn, etternavn, e-postadresse og mobilnummer, i den
rekkefølgen.
Her kan du laste
ned eksempelfil.

Administrer min skole

6

Lærere, vikarer og assistenter kan også legges til på
samme måte som forklart fra punkt 2 til 4 . Lærere,
vikarer og assistenter mottar en E-post fra Lærervikaren,
de må trykke på lenken, for å komme til siden hvor de
oppretter sitt eget passord.

12

Når alle lærere, vikarer og assistenter er registrert, trykk
«lærere» for å tildele roller. Huk av på «fast ansatt» på
de lærere, vikarer og assistenter som skal ha tilgang til
å registrere fravær/opprette vikartimer som sendes til
skoleadministrator for godkjenning.

Trykk «rediger» for å huke av
på «fast ansatt».

Administrer min skole

7

13

7.a

Registrer tilgjengelighet: når du har trykket «rediger»
(punkt 7) får du opp bildet under.

Administrer min skole

På lærere, vikarer og assistenter kan det
legges inn dager og tidspunkter hver
enkelt er opptatt. Dette vil gjenspeiles i
funksjonen «forespør vikar» (punkt 15).

Ubetalte vikartimer i år: Hvis dette
gjelder ansatte på din skole, skriv inn
antall timer her. Da vil systemet telle
ned hver gang de aksepterer en time.

14

Definer timeplan
8

Gjør bruk av bemanningsløsningen enklere ved å legge til
skolens timeplan.

Trykk her for å
legge til time.

10 Skriv inn navn, velg type (undervisning eller inspeksjon),

Administrer min skole

9

skriv inn klokkeslett fra og til. Trykk «legg til time» for å
fortsette. Husk å trykke «lagre endringer» før du forlater
siden.

Navn

Type

Fra

Til

1. time
Friminutt

15

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Her kan du søke på ord og få opp alle
undervisningsopplegg som inneholder dette
ordet enten i kompetansemålet, mål for timen
eller i tittelen.

16

1

Velg fag

2

Velg trinn i menyen til
venstre.

3

Velg tema i menyen til
venstre.

4

Velg undervisningsopplegg

For å starte
presentasjon trykk
her.

Undervisningsopplegg

Alle undervisningsopplegg har notatsider
til vikaren, disse skrives ut i forkant av
timen. Er det andre vedlegg som skal
skrives ut ligger de her.

Har du tips til hvordan
undervisningsopplegget kan
bli enda bedre? Skriv gjerne
forslag her.

Du kan raskt få oversikt over
undervisningsopplegget ved å
bruke denne funksjonen.

17

Bemanningsløsning

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

Skoleadministrasjon

18

Gul fane: Min skole
1

Trykk på
“rediger profil”

2

Her kan du redigere
informasjon om din skole og
legge inn link til Skoleporten
og skolens hjemmeside.

Trykk her for å opprette en ny
vikartime.

Registrer fravær/Opprett time til vikar
I utgangspunktet er det lærer som melder inn sitt fravær og oppretter
vikartimen. Som skoleadministrator kan du allikevel legge inn fravær og
opprette vikartime for lærer ved å følge disse punktene:

1

Velg dato for vikartime.

2

Velg tidspunkt (du kan velge
flere timer). For å velge
klokkeslett som ikke er lagt inn
i timeplanen, trykk «skriv inn
klokkeslett»

3

Skal du legge inn en vikartime
over en periode, kryss av i feltet
«gjenta».
Du kan likevel bruke forskjellige
vikarer til disse timene i denne
perioden.

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

Rød fane: Vikartimer

19

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

20

4

Velg eller søk fag (du kan velge
flere).

5

Skriv inn klassetrinn (du kan
skrive flere).

6

Velg rolle. Hvilken rolle skal
vikaren ha?

7

Skriv inn hvor timen skal
avholdes.

8

Her kan du velge å legge
en skoleadministrator som
kontaktperson.

9

Er timen allerede avtalt med
vikar, kan du knytte vikaren
til timen uten å forespørre.
Vikaren du velger mottar en
SMS om avtalt time. Dersom
du skal lyse ut timen lar du
feltet stå på “ingen”.

10

Offentlig: alle registrerte vikarer i
systemet kan se timen.
Se eksempel på side 35.
Privat: kun registrerte lærere og vikarer
på din skole kan se timen.

12

Her kan du legge til et relevant undervisningsopplegg fra
nettsiden eller laste opp egne. Vikaren får umiddelbart tilgang.
12.a

Legge til fra nettsiden:
Trykk “finn undervisningsopplegg”. Oversikten gjenspeiler
valgene i punkt 4 og 5. Huk av på undervisningsopplegget
du vil legge til og trykk “velg”.

Du kan filtrere på tema og
tittel ved å skrive i søkefeltene.

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

11

21

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

12.b

Legge til flere undervisningsopplegg: hvis
forespørselen gjelder flere timer, kan du legge til flere
undervisningsopplegg ved å gjenta prosessen.

Du kan velge annet trinn og
fag i disse feltene.

Trykk «preview» for å se
undervisningsopplegget eller
trykk på tittel for å åpne i ny
fane.

22

12.c

Legge til egne opplegg:

13 For at fravær skal registreres i
timelisten må disse feltene fylles ut.

14

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

Trykk “velg fil”, finn vedlegget og trykk “last opp”.
Det kan lastes opp flere filer.

Bra jobbet! Fravær er
registrert og vikartime er
opprettet!

23

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

Nå er timen opprettet.
På denne siden kan
du redigere timen,
slette timen, se på
undervisningsopplegg
og spørre vikar/vikarer
om å holde timen.

24

15

Her er oversikten over alle som
er registrert på denne skolen.
De som har et tall foran navnet
sitt er registrert med ubetalte
timer (se punkt 7.a på side 14 for
registrering av lærervikar).
En lærervikar står her som
«opptatt» dvs. at han allerede
er satt opp på en time i dette
tidsrommet, eller er registrert
som opptatt på sin profil. En
annen lærervikar er registrert
uten ubetalte timer. Hvis du kun
ønsker å se de som er registrert
som vikarer, huk av på «vis kun
vikarer». Velg én, flere eller alle
lærere, vikarer og assistenter og
trykk deretter «forespør valgte».
Når flere blir forespurt er det
førstemann til mølla.

16

Her kan du filtrere på «emne»
og «trinn». For at dette skal
fungere optimalt er det viktig
at alle lærere og vikarer fyller
ut sin profil. Du kan også søke
etter en bestemt person ved å
skrive inn navn eller e-post.

17

De du har forespurt, mottar
en SMS, der kan de trykke på
lenken for å se flere detaljer
og godkjenne eller avvise
timen.

2
5
0

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

Forespør vikar

25

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

18

26

Når lærervikaren har trykket på linken, logger han seg inn
og kommer direkte til forespørselen. Hvis det er lagt inn
undervisningsopplegg fra nettsiden, eller fraværende lærer har
lastet opp eget vikaropplegg får lærervikaren umiddelbart tilgang til
dette. Lærervikaren kan enten trykke «godkjenn» eller «avvis».

19 Når en lærervikar godkjenner en forespørsel får skoleadministrator
varsel om dette på SMS. Trykk på linken og du får se detaljer om
timen som nå er bemannet.

Ønsker du å avbryte
forespørselen, gå til
«rediger timen» og trykk
«avbryt valgte». Deretter
forespør på nytt.

Godkjenn timer
23

Lærere, vikarer og assistenter
som er registrert som «fast
ansatt» (se punkt 7.a på side
14), kan opprette timer. Disse
timene må godkjennes av
en skoleadministrator, som
deretter forespør vikar (se
side 25). For å godkjenne
timer, trykk «meny» «Godkjenn timer».

23.a

Her får du oversikt
over fravær som ligger
til godkjenning. Har du
fått varsel på SMS og
logget inn via linken, er
det også denne siden
du kommer til. For å
se flere detaljer om
fraværet/vikartimen
trykk «vis time».

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

20

27

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

23.b

28

Når du har trykket «vis
time» ser du flere detaljer,
blant annet om det er lagt
ved undervisningsopplegg
til vikar. For å kunne
forespørre vikar må du først
trykke «godkjenn time».
Lærer får da e-post om
at fraværet/vikartimen er
godkjent.
«Forespør vikar»: se punkt
15-20.
Vil du bruke funksjonen
«velg vikar uten å
forespørre» trykk «rediger
time», se punkt 9 side 20.

Skolens timer
21

Når timer er opprettet, legger de seg i en listevisning, sortert etter
dato og tid. For å redigere, slette eller se flere detaljer om en time,
trykk «vis time». For å få oversikten i en kalendervisning, trykk
«kalendervisning».

Slik ser ukesvisningen ut, for å se flere detaljer om en time, hold
musepekeren over. Dette gjelder også i månedsvisningen. Du kan
opprette ny time både fra listevisning og kalendervisning.

23

Velg melllom måned, uke og dagsvisning. Dagsvisningen har en
utskriftsvennlig funksjon, trykk «skriv ut» for å få en oversikt over
dagens timer.

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon
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Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon
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24

Du kan velge om du vil ha
varsel på SMS, E-post eller
begge når en lærer har
opprettet en time. Du kan selv
endre varsler på «min bruker»,
trykk deretter «rediger» «innstillinger».

25

Alle timer som opprettes
registreres i en timeliste og
den finner du her.

Timelister
Under «timelister» finner du
- Timeliste: Oversikt over antall timer hver enkelt vikar har holdt.
- Fraværsliste: Oversikt over lærernes fravær og fraværsgrunn. Du
kan registrere fravær uten å forespørre vikar, på den måten får
skolen oversikt over alt fravær.

Bemanningsløsning - Skoleadministrasjon

26

Timelisten og fraværslisten kan redigeres.

31

Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

Lærer, vikar og assistent

Gul fane: Profil
1

Trykk på
“rediger profil”

2

Dette er din vikarprofil. Her
kan du legge inn hvilke fag du
kan undervise i, hvilke trinn du
kan undervise for, og hvilken
fagkompetanse du har. Du kan laste
opp din CV som PDF, og linke til din
LinkedIn-profil. Du bestemmer om
du vil motta varsler på e-post eller
SMS.
Du kan når som helst gjøre
endringer. Husk å trykke ”lagre
endringer” nederst på siden når du
oppdaterer profilen.

32

1

Her har du oversikt over
dine timer. Både timer du
har holdt og skal holde.
Her ser du en oversikt over
kommende timer. For å se
mer informasjon om en
time, trykk “vis time”.

2

Hvis det er valgt ut et
undervisningsopplegg
fra nettsiden, får du
umiddelbart tilgang ved å
trykke “vis opplegg”.

For mer informasjon om
undervisningsoppleggene se
side 16-17.

Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

Rød fane: Min timeplan
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Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent
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3

Oversikt over dine tidligere
timer får du ved å trykke på
“vis tidligere timer”.
For å se mer informasjon
om en time, eller legge til en
rapport, trykk “vis time”.

4

For å skrive og sende
rapport til fastlærer, trykk
“legg til rapport”.

1

Skolene har valget mellom
å legge timer offentlig eller
privat. Timer som ligger
offentlig kan du se her. For
å se mer informasjon om
timen, trykk “vis time”.

2

Timer som ligger offentlig
kan du søke skolen om å
holde ved å trykke “søk på
denne timen”.

Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

Grønn fane: Finn timer
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Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

Lilla fane: Finn skoler

36

1

Her har du en oversikt
over alle skoler som er
registrert på nettsiden
laerervikaren.no. For å se
flere detaljer om skolen,
trykk vis skole.

2

På denne siden ser du
kontaktinformasjonen til
skolen. Ønsker du å bli
tilknyttet en skole, trykk
“spør om å bli lærervikar”.
Hvis du allerede er
tilknyttet en skole, kan du
trykke “fjern tilknytning til
skole”.

Trykk “vis kalender” for å
se alle skolens vikartimer.
Der kan du se måned, uke
og dagsvisning.

4

5

Kalenderen viser en
oversikt over skolens
vikartimer. Trykk på timen
for å se flere detaljer.

Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

3
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Registrer fravær/Opprett time til vikar
(gjelder kun lærere, vikarer og assistenter med lærertilgang)

Bemanningsløsning - Lærer, vikar og assistent

1

38

Trykk her for å opprette
time til vikar.
Fremgangsmåte finner
du på side 19-23
(punkt 1 - 5, 7, 10, 12 - 14)

2

Når du har opprettet
en time, får
skoleadministrator
tilgang til denne og kan
enten godkjenne eller
avvise timen, du mottar
da en mail om dette.
Skoleadministrator
kan også redigere og
forespørre vikar.
Du får en oversikt over
hvilke timer som ligger
til godkjenning og hvilke
som er godkjent. Du
kan legge til eller endre
undervisningsopplegg
og skrive i feltet “mer
informasjon” helt frem
til timen skal holdes.
Dette gjør du ved å trykke
på “vis time”, deretter
“rediger”.

Hvis en skoleadministrator
oppretter en time for deg legger
den seg under godkjente timer.

Registrer deg som tilgjengelig vikar

1

For å opprette profil,
trykk «registrer».

2

Fyll inn opplysningene,
trykk deretter «opprett
ny konto».

Registrer deg som tilgjengelig vikar

Trykk her for å registrere deg
som tilgjengelig lærervikar.

39

Gul fane: Profil

Registrer deg som tilgjengelig vikar

Skoler som bruker nettsiden har tilgang til å se din profil. Derfor er
det viktig å fylle ut alle opplysningene.

1

Trykk på “rediger profil”

2

Dette er din vikarprofil. Her kan du
legge inn hvilke fag du kan undervise
i, hvilke trinn du kan undervise for, og
hvilken fagkompetanse du har. Du kan
laste opp din CV som PDF, og linke til
din LinkedIn-profil. Du bestemmer om
du vil motta varsler på e-post eller SMS.
Du kan når som helst gjøre endringer.
Husk å trykke ”lagre endringer” nederst
på siden når du oppdaterer profilen.

40

Lilla fane: Finn skoler

2

Her har du en oversikt
over alle skoler som er
registrert på nettsiden
laerervikaren.no. For å se
flere detaljer om skolen,
trykk vis skole.

På denne siden ser du
kontaktinformasjonen til
skolen. Ønsker du å bli
tilknyttet en skole, trykk
“spør om å bli lærervikar”.
Hvis du allerede er
tilknyttet en skole, kan du
trykke “fjern tilknytning til
skole”.

Registrer deg som tilgjengelig vikar

3

Når du er tilknyttet en skole får du tilgang til
undervisningsoppleggene, se side 16-17.
Når du er tilknyttet en skole anbefaler vi å lese side 32-37 i denne
brukerveiledningen.

41

Quiz
Vil du teste om elevene har fulgt med i timen? Gå inn på
laerervikaren.no.
Quizen består av over 5000 spørsmål tilknyttet kompetansemålene.
Dere velger selv antall spørsmål, og hvilke fag og tema elevene skal
quizes i. Quizen vises på lerret i klasserommet, og du kan velge
mellom to spillmoduser.

Start gjennomgang

Quiz

Du kan velge flere trinn, fag og temaer i samme runde, samt antall
spørsmål. Du styrer quizen ved å trykke på “vis riktig svar” og “neste
spørsmål”. Elevene svarer ved håndsopprekning.

42

1

“Start konkurranse” krever at spillerne kobler seg til via
smarttelefon, nettbrett eller PC.

2

Du kan velge flere
trinn, fag og temaer i
samme runde, samt
antall spørsmål.

3

Spillerne åpner en
nettleser og skriver inn
nettadressen,
LVQUIZ.NO, som vises
på skjermen.

Quiz

Start konkurranse
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Quiz
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4

Spillerne taster inn quiz-koden, trykker “ok” og skriver deretter
navnet sitt.

5

Du kan fjerne spillere
ved å trykke på bildet
ved siden av navnet.

6

Svaralternativene vises på skjermen og i konkurransemodus
svarer elevene ved å trykke på sin skjerm.

Kjenn pulsen stige og
konkurranselysten komme!

Google Play

Spill alene
eller sammen
med andre.

Notater

Lærervikaren AS
Nittedalsgata 97
2000 Lillestrøm
post@laerervikaren.no
Tlf.: 47 44 44 18
(kan ikke motta SMS)

Laerervikaren.no er en abonnementstjeneste med lav årlig kostnad.
Skolene tilbys gratis prøvetid på 30 dager.
Lærervikaren dekker alle kompetansemål for 1.-10. trinn (mer enn 2000
undervisningsopplegg).
Undervisningsoppleggene oppdateres kontinuerlig, og innholdet vil alltid
være tilpasset kompetansemålene fra Utdanningsdirektoratet.

Lærervikaren AS © 2017
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