Skráning í gegnum Völuna
Leiðbeiningar fyrir foreldra

Reykjavíkurborg tók í notkun nýtt skráningakerfi í sumarstarf vorið 2016. Hér eru leiðbeiningar sem
sýna skref fyrir skref hvernig nýju skráningarferli er háttað.

Til þess að hægt sé að skrá á námskeið þarf að fara í gegn um island.is og auðkenna sig með einu af
eftirfarandi: Íslykli, rafrænu skilríki eða skilríki í síma.

Nú ert þú komin/n í skráningakerfið. Þú finnur það na´mskeið sem þú ætlar að skrá á.

Allar upplýsingar um viðkomandi námskeið koma fram í textanum:

Hægt er að þrengja leitarskilyrði hér eins og áður.

Þá fáið þið upp börn sem hafa sama lögheimili og innskráður notandi og hægt er að haka við þau. Ef
ætlunin er að skrá barn með annað lögheimili en innskráður notandi þá er smellt á hnappinn „Bæta
við“ og upp kemur sá möguleiki að slá inn kennitölu þesss barns. Kennitalan er slegin inn og ýtt á
hanppinn „Bæta við“.

Nú hefur nýtt barn bæst á listann. Veljið þau börn sem ætlunin er að skrá og smellið á vista.

Þá lendum við aftur á forsíðu námskeiðsins og nú þarf að ganga frá greiðslu. Til þess að gera það þarf að smella
á körfuna.

Hér koma upplýsingar um þau námskeið sem búið er að skrá í. Þá þarf að yfirfara skráningu og ganga frá
kaupum.

Því næst þarf að gefa upp upplýsingar um tengiliði í þeirri röð sem óskað er eftir að starfsmenn námskeiða hafi
samband vakni einhverjar spurningar eða af öðrum sökum.

Greiðandi er alltaf innskráður notandi, eingöngu er hægt að fá greiðsluseðil.

Ekki gleyma að ýta á Staðfesta.
Ef fullt er á námskeið er í einhverjum tilvikum hægt að skrá á biðlista.

Þegar ekki er hægt að taka á móti fleiri börnum á biðlista merkist námskeiðið fullt.

Lokað er fyrir skráningu á námskeið þegar skráningarfrestur er liðinn. Nákvæm dagsetning kemur fram í
námskeiðinu.

