Boka utvecklingssamtal med Doodle
En webbtjänst som gör det enkelt att boka dina utvecklingssamtal.
http://www.doodle.com

Klicka på skapa förfrågan.

Skapa tidsförslag
Här fyller du i Titel och Plats.
Vid Beskrivning är det bra om
du beskriver hur man ska gå
till väga för att fylla i formulä
ret. Se förslag till text nedan.
Fyll i namn och e postadress,
för att du ska få en länk så att
du kan administrera bokning
en.
Klicka på Nästa

Skriv t.ex. så här vid Beskrivning
Här bokar du in den tid du önskar komma på utvecklingssamtal.
Gör så här
1. Klicka på Visa alla … valmöjligheter.
2. Scrolla i sidled för att se alla tider.
3. Skriv in ditt barns namn vid Ditt namn, klicka sen på önskad tid. Klicka på Spara. Gå
gärna in via länken igen för att kontrollera att valet är sparat.
4. Om du skulle ångra dig, för muspekaren över barnets namn och klicka på pennan
som visas för att redigera.
Välkomna!

Skapa tidsförslag
Välj dagar, klicka på Nästa.
Skriv in tider för de dagar du
lagt in, klicka på Nästa och
välj Inställningar.

Skriv in tider för de dagar du
lagt in, klicka på Nästa och
välj Inställningar.

Inställningar
Om du vill att föräldrarna
endast ska kunna boka in en
tid och att den tiden endast
ska kunna bokas av en
person, bockar du i de två
nedersta rutorna.
Klicka på Nästa.

Skicka inbjudan själv
Klicka på Slutför.
Du får då i din mailbox en länk
som du kan skicka i mail till
föräldrarna i klassen. Du får
även en administrationslänk
för din förfrågan.

När du klickar på Adminlänken
kommer du till en sida där du
kan se vilka bokningar som är
gjorda.
Klicka på fliken Översikt.

Så här ser det ut för föräldrarna när de ska boka in en tid.

