Välj rätt kurs i Novaschem!

Vanliga frågor
Fråga: Jag har inget eget material att arbeta med. Kan jag ändå välja eget arbete eller workshop?
Svar: Om du har svårt att hitta ett lämpligt datum för en kurs utan ”eget arbete” kan det även gå bra
att välja en kombinerad kurs. Du kommer då att få övningsuppgifter att arbeta med på egen hand
under dag 2. En ren workshop är däremot olämplig.
Fråga: Jag har inte gått någon grundkurs utan har lärt mig programmet på egen hand. Jag har lagt
schemat minst en gång. Vilken kurs ska jag välja?
Svar: Om du har lyckats lägga schemat kan det antas att du behärskar programmet tillräckligt bra för
att gå fortsättningskursen.
Fråga: Jag har arbetat med ett annat schemaprogram och har god datorvana. Är det lämpligt att jag
väljer fortsättningskursen?
Svar: Nej, under fortsättningskursen går vi inte igenom grunderna utan det förutsätts att du redan
känner till en del om hur man arbetar med Novaschem. Endast om du dessutom har haft möjlighet
att lära dig grunderna kan fortsättningskursen rekommenderas.
Fråga: När jag tittar på kursbeskrivningen känns det som om jag behöver gå fortsättningskursen
eftersom skolan redan har ett komplicerat schema som jag ska ta över. Hur ska jag göra?
Svar: Du bör välja grundkurs eller grundkurs med eget arbete. Under fortsättningskursen går vi inte
igenom grunderna utan det förutsätts att du redan känner till en del om hur man arbetar med
Novaschem.
Fråga: Jag vill gå både grund och fortsättning för att få alla kunskaper jag behöver. Hur lång tid
behöver det gå mellan kurserna?
Svar: Det bästa är om det går ett år mellan kurserna eftersom du då kommer att få mest glädje av
fortsättningskursen. Om du väljer att gå båda kurserna under samma schemaperiod är det viktigt att
du hinner arbeta med ditt eget schema under den mellanliggande perioden så att du befäster
kunskaperna från grundkursen. Minst två månader bör du räkna med att detta tar.
Fråga: Jag arbetar med skolans elevregister och har till uppgift att föra över elevdata till schemafilen
samt att skriva ut scheman. Vilken kurs är lämplig för mig?
Svar: Om det är meningen att du ska kunna hjälpa till med lite av varje är grundkursen lämplig. Om
du inte ska arbeta med något annat än att föra över uppgifter behövs vanligen ingen utbildning.
Skolans schemaläggare kan troligen visa dig det du behöver veta och du kan alltid få instruktioner av
vår support. Alla våra kurser riktar sig till den som är ansvarig för att lägga schema. Ett alternativ kan
vara att följa med schemaläggaren på en workshop och arbeta med schemat tillsammans.

