Sumarnámskeið – Innskráning í Frístundagátt Kópavogsbæjar
Innskráning
Til þess að geta skráð sig inn þarf alltaf að haka í samþykkja skilmála og skrá sig inn.
Innskráningin er tvenns konar:
1) Annars vegar er hægt er að skrá sig inn með því að smella á „island.is innskráning“
myndina
Eða
2) velja nýskráning ef verið er að skrá sig inn í fyrsta sinn.
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Ef valið er að skrá sig inn með íslykli opnast island.is síða eins og á myndinni hér fyrir neðan.
Þar er hægt að skrifa inn íslykilinn sinn eða ná í nýjan.
Ath. ef Kópavogsmerkið er ekki efst til hægri á síðunni þá er ekki verið að skrá sig inná
rétta síðu. Þá þarf að fara aftur á frístundasíðuna og velja island.is myndina.

Ef verið er að skrá sig inn í fyrsta sinn þarf að fylla út form sem opnast eftir að innskráningu
með íslykli er lokið.
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Gáttin
Myndin fyrir neðan sýnir hvernig frístundagáttin lítur út þegar búið er að skrá sig inn í fyrsta
sinn og fara í gegnum nýskráningu.
Til þess að nýskrá aðra iðkendur, er valið „Nýr iðkandi“ í valmyndinni.

Þá er hægt að velja úr lista þá aðila sem eru með sama fjölskyldunúmer. Í listanum við hliðin á „Veldu
iðkandi“ er valinn sá iðkandi sem á að nýskrá og síðan „áfram“. Þá opnast skráningarform þar sem
þarf að fylla út upplýsingar um iðkandann.
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Þá er nýr iðkandi skráður og hægt er að sjá lista yfir skráða iðkendur með þínu
fjölskyldunúmeri undir „Mínir iðkendur“.
Hægt er að velja „Námskeið/Flokkar í boði“ fyrir hvern iðkanda til að sjá hvaða námskeið
eru í boði.
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Þegar smellt er á „námskeið/flokkar í boði“ hjá iðkanda þá birtist listi yfir öll námskeið sem eru með
opna skráningu. Þarna má finna bæði almenn námskeið og sumarnámskeiðin sem eru sérmerkt.
Til að skrá á námskeið er valið „Skráning á námskeið“ við viðeigandi námskeið.
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Að lokum er það skráningarsíðan. Þar birtast upplýsingar um námskeiðið og hægt er að velja
greiðslumáta og staðfesta skráningu.
Ef að þið eigið óráðstafaðan frístundastyrk hjá Kópavogsbæ kemur sú upphæð fram þarna, en ekki
er hægt að nýta frístundastyrkinn fyrir sumarnámskeiðin.
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