GENTILMELDINGS-GUIDE
LOGIN
www.dksfredericia.dk under menupunktet SELVBETJENING. ”Login - nuværende elever”

Brugernavnet er de første 6 cifre i elevens cpr.nummer.
Kodeordet de sidste 4 cifre i elevens cpr.nummer, med mindre det er
lavet om.
Kan du ikke huske dit kodeord, klik da her. Se side for mere info på
side 9.

Når brugernavn og kodeord er indtastet klik på Login
NB: Ved søskende gentilmelding, med samme værge registreret, kan man med fordel få et nyt kodeord.
Se side 9.

GENTILMELD

Klik på ”Gentilmeld”.

1

Læs gentilmeldingsbeskrivelsen og scroll helt ned. Klik på ”Start”.

FORTSÆTTE ELLER STOPPE UNDERVISNINGSTILBUD/VENTELISTE
Hvis du vil fortsætte med dit nuværende undervisningstilbud og/eller fortsat vil stå på venteliste: klik ”ja.
Hvis du ikke længere ønsker at fortsætte med dit undervisningstilbud og/eller stå på venteliste: klik
”nej”.
Dernæst ”Godkend gentilmelding”
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Skriv evt. kommentar og klik på ”næste”.
Næste trin: se side 7.
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ØNSKE OM ANDET UNDERVISNINGSTILBUD, ELLER ORLOV
Ønsker du at skifte til et andet undervisningstilbud med din nuværende anciennitet.
Eller gå på orlov: Klik på ”ændre valg”

Vælg om du ønsker at bede om orlov: Klik på ”orlov” og dernæst ”gem”. Næste trin: se side 7.
Vælger du at skifte fag: Klik på ”fag”.
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Klik dernæst på ”Skift fag”. Find dit ønskede fag indenfor Musik, Drama, Billede eller dans. I
nedenstående eksempel, er guitar valgt.

Skriv i kommentarfeltet, hvorfor
du ønsker at skifte fag.
Husk, at det skal godkendes af skolen,
før det er gældende.

Vælg evt. fagtype
Klik på ”skift til dette fag”

Næste trin: se side 7.
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VENTELISTE TIL NYE FAG
Ønsker du at komme på venteliste til helt nye fag (uden anciennitet), klik her. dit ønskede fag indenfor
Musik, Drama, Billede eller dans. I nedenstående eksempel er guitar valgt.

Mulighed for en kommentar. Klik ”Næste”.

Vælg fagtype
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Klik på ”tilmeld”

ELEV OG VÆRGE/BETALER OPLYSNINGER
- Tjek Elev information (info skjult i denne guide, men synlig for dig).
- Ret info om nødvendigt. Klik på ”fluebenene” de pågældende steder, når info er korrekt. Boksen med
flueben bliver nu grøn .
- Husk også at opgive klassetrinnet i det nye skoleår 2016-2017.
- Klik på ”Næste”

Tjek Værge/betaler information på samme vis. Klik på fluebenene.
Tilføj evt. værge 2 eller spring over.

SPØRGSMÅL OG BETINGELSER
Svar på spørgsmål om skolens Venneforening.
Vælg svarene i dropdown-menuen. Klik derefter på ”Næste”.
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Læs Den Kreative Skoles betingelser. Scroll helt ned i bunden for at acceptere.

Accepter og klik på ”Næste”

SAMLET OVERSIGT
Til sidst en oversigt over samtlige Elev og Værge/betaler informationer (info skjult i denne guide, men
synlig for dig), dine gentilmeldingsvalg, samt dine svar på skolens spørgsmål.
Klik på ”Bekræft gentilmelding”.

Dine registreringer er nu i vores system og du vil modtage en bekræftelse pr. mail.
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GLEMT KODEORD
Efter klik på: glemt kodeord, skal angives elevens brugernavn (første 6 cifre i elevens cpr)
og email-adresse.

Klik på ”send”
Der sendes hernæst et link både til elevens og værges emailadresse.
Vær opmærksom på, at der til værge sendes to links. Det ene med elevens brugernavn (første 6 cifre i
elevens cpr). Dette er elevens login.
Det andet med værges brugernavn (første 6 cifre i værges cpr.). Dette er værges login.
Klik på link.

(brugernavn skjult i denne guide, men synlig for dig).

Angiv nyt kodeord (find selv på et) og gentag det. Klik på ”ændre kodeord og log ind”.
Du logges nu ind og kan starte din gentilmelding.

SØSKENDE TILMELDING
Brug ”glemt kodeord”-link til at få nyt kodeord til værge. Brug dette værgelogin til at tilmelde alle
søskende på én gang, frem for på den enkelte søskendes separate login . Øverst til venstre i drop-down
menuen, kan man skifte mellem alle søskende og gentilmelde den enkelte ad gangen.
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