Udvidet vejledning til ”Login elev”
Du logger ind ved at klikke på ”Login elev” på www.assensmusikskole.dk
Så kommer nedenstående side frem:

Indtast:
Brugernavn: 6 første cifre i elevens cpr.-nr.
Kodeord: 4 sidste cifre i elevens cpr.-nr. eller det kodeord, du har modtaget eller valgt.
Personer fra 15 år kan også vælge at logge ind med Nem-ID som beskrevet på siden ”Login elev” på
vores hjemmeside.
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Næste billede ser sådan ud:

Vælg ”Skema” øverst i venstre hjørne.

Over skemaet til højre står der ”Skema for uge” og her kan du i drop down menuen vælge ønsket
uge.

Musikskolens sæson starter fra fredag 16.08.19 = uge 33/34 for de fleste undervisningstilbud,
og fra uge 35 for Musik og bevægelse og Instrumentværksted.
Vælg din startuge i drop down menuen ud for ”Skema for uge”.
Start med at vælge uge 33 og bladr i ugerne ved at trykke på pilene frem eller tilbage til højre for
skemaet for at finde den dato, hvor dit undervisningstilbud starter.
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Hold musen hen over de øvrige ikoner til højre for skemaet – så kan du se deres funktioner.
Grøn kasse i skemaet viser det solofag og antal minutter, du er tilknyttet, og du kan se dit
mødetidspunkt.
Rød kasse i skemaet viser det hold, du er tilmeldt og mødetid for dette.
Hold musen hen over kassen – så kan du se undervisningssted (og evt. undervisningslokale).
Undervisningslokalerne kan dog normalt først ses i dit skema fra fredag aften i uge 33.
Hvis lokalet ikke ses i dit skema, kan du se det på en oversigt, der hænger på dit undervisningssted,
når du kommer til første undervisningsgang.

Du kan klikke på den grønne eller røde kasse i skemaet, og i det billede, der åbner sig, kan du på
fanebladet ”Stamdata” bl.a. se din lærers navn og de elevtelefonnumre, som er indtastet.
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Hvis du vælger faneblad ”Dato” kan du se en kalender, hvor de blå bolde viser dine mødegange og
de grønne firkanter viser feriedage/undervisningsfrie dage.

Faneblad ”Dato Liste” viser dine mødegange i listeform.
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Tryk ”Skema” øverst til venstre for at komme tilbage til dit skema.
Hvis du har lyst til at tilmelde dig flere fag i musikskolen, så kan du gøre det via samme login.
Klik på ”Tilmelding” øverst til venstre.
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