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Denna manual behandlar tidsbokningen i Fronter. 
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Hur skapar man ett möte med begränsat antal platser som 

deltagarna kan anmäla sig till?   

 

 

Detta exempel visar hur man kan använda verktyget i samband med en 

kursanmälan. Vi antar att en lärare i matematik ska arrangera fortbildning av en 

ny programvara och i detta sammanhang finns det endast plats för fem deltagare. 

Vi börjar med att gå in i Kalender som finns under fliken Mina verktyg. 

 

Tryck sedan på Skapa ny uppe i högra hörnet. 
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Välj sedan Tidsbokning.  
 

 
 

Fyll i formuläret enligt de fem stegen nedan: 

1. Ange rubrik, tid och datum för tillfället. 
2. Markeringen här gör att deltagarna själva kan anmäla sig till tillfället (den är 

förbockad som standard). Om man tar bort bocken blir tillfället en bokning i 
kalendern, men ingen kan anmäla sig. 

3. Ange hur många som kan anmäla sig till tillfället.  
4. Välj vilket rum som bokningen ska visas i (alla medlemmar i detta rum kommer att se 

bokningen i sin kalender).  
5. Klicka på Lägg till tidsbokning.  
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Då en bokning är tillagd ser det ut på följande sätt: 

 

Avsluta genom att klicka på Spara längst ner till höger.  Studenterna kan nu registrera sig via 

sin kalender.  
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I ett kursrum kommer det se ut enligt följande: 

 

En student kan då klicka på denna länk och kommer då direkt till sin kalender, där bokningen 

syns. 
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Klickar man på bokningen ser man hur många platser som är tillgängliga och i detta fall har 

ingen anmält sig än. För att anmäla sig klickar man på Anmäl. (Det går även att gå tillbaka 

och avregistrera sig senare om man skulle vilja det).  

 

 

 

Du som lärare kan sedan se i kalendern vilka som har bokat ett tillfälle genom att klicka på 

tillfället i din kalender.  Vill du ändra eller ta bort din bokning gör du det genom att  klicka på 

Fler val.  
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Hur skapar man  ett antal möten för handledning där bara en 

deltagare kan anmäla sig till en tid? 

 

 

I detta exempel visar vi hur man kan använda verktyget i samband med 

exempelvis ett utvecklingssamtal.  

 

Precis som tidigare går vi in i kalendern som finns i verktygsraden längst upp i Fronter. 

 

Tryck sedan på ”Skapa ny” uppe i högra hörnet. 
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Välj sedan ”Tidsbokning”.  
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Fyll i formuläret enligt de fem stegen nedan:Fyll i formuläret enligt de sju stegen nedan: 
 

1. Ange rubrik, tid och datum för det första tillfället. 
2. Fält med plats för ytterligare beskrivning och information.  
3. Markeringen här gör att deltagarna själva kan anmäla sig till tillfället (förbockad som 

standard). Om man tar bort bocken görs en bokning i kalendern, men ingen kan 
anmäla sig. 

4. Då det är individuella möten, anges en deltagare. 
5. Standardmötestiden är viktig när man vill boka en sekvens av tillfällen (punkt 7). Då 

kommer bokningarna automatiskt att bli 60 minuter långa om det är angivet som 
standardmötestid 

6. Välj vilket rum som bokningarna ska visas i (alla medlemmar i detta rum kommer att 
se bokningarna i sin kalender).  

7. Klicka på Lägg till tidsbokning. Genom att klicka här flera gånger skapar man enkelt 
flera bokningar i sekvens. 
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Om vi väljer att klicka två gånger ser det ut som följande: 
 

 
 
 

Avsluta genom att klicka på Spara. Studenterna kan nu registrera sig via sin kalender.  

För att se hur det ser ut för studenten i kursrummet och i kalendern, se sid 6-8 ovan. 
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NGL-centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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