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SLETTE STAFETTLOGGER 

Det er ulike årsaker til at en stafettlogg skal slettes: 

1. En fiktiv logg, som man har brukt som øvelse, skal alltid slettes 

 

2. En logg som er avsluttet og arkivert i barnemappe/elevmappe (sjekk rutine for 

arkivering) slettes. 

  -  Logger som er markert med rosa farge er avsluttet.   

  -  Disse eksporteres til PDF, og lagres i barnemappe/elevmappe i ePhorte. 

 

Det er viktig å merke seg følgende: 

En stafettlogg er aktiv helt fram til stafettholder setter den inaktiv. 

Når den er satt inaktiv, kan virksomhetsleder slette loggen. 

Så lenge loggen står som inaktiv, kan den gjenåpnes.  Blir den slettet, så er det ikke mulig 

å gjenåpne loggen. 

 

FRAMGANGSMÅTE 

1. Alle oppmerksomheter settes til avsluttet 

- for å få avsluttet oppmerksomhet, må alle tiltak evalueres først 

- når tiltaket er evaluert må man trykke på «pågår», slik at dette endres til «avsluttet» 

- hvis tiltak er utløpt på dato får man 3 valg 

 

 

 

- klikk på pil for å utvide oppmerksomheten 

- når tiltaket er evaluert kan man trykke på «pågår», slik at den endres til «avsluttet» 
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2. Loggen settes til passiv når alle oppmerksomheter er avsluttet. 

- gå inn på informasjonen om barnet og sett loggen passiv 

- husk å trykke oppdater (lenger ned på siden) når status er endret 

 

 

3. Virksomhetsleder går inn på stafettholderen («Brukere») og sletter den passive 

loggen. 

Passive logger er «grå» og det er en «søppelbøtte» ved siden av loggen som en kan 

trykke på. 

 


