Hvordan bookes et lokale i Conventus
Log ind med dit brugernavn og kode. Du får dette billede. Får du en kalender frem, skal du klikke på huset i
højre hjørne
Hvis du vil se hvad der er af ledige tider, skal du klikke på ”Portalen”. Her kan du vælge den skole og det
lokale, du ønsker at se, om er ledigt.
Når du har fundet et ledigt lokale, vender du tilbage til nedenstående billede og klikker på ”ansøgninger

Du får dette billede. Klik på ”ny ansøgning”

Du får dette billede.

Du kan nu enten søge på en skole eller et lokale. Du kan også blot scrolle ned og finde det ønskede lokale.
Klik på lokalet og klik derefter på ”næste” i bunden eller toppen af siden.
Du får dette billede.

Nu skal du udfylde felterne. Skal du booke en enkelt dag markeres ”enkelt” i forekomsterNår der skal
bookes en ”periode” er det vigtigt at huske, at der kun bookes den ugedag der står i skemaet. Det er
ikke muligt at booke f.eks. mandag til fredag i samme uge via periode. Der skal laves en booking for

hver dag. Ved ”periode” menes bookinger på samme ugedag over flere uger. .Det meget vigtigt, at
datoen stemmer overens med ugedagen, ellers bliver lokalet ikke booket., Klik derefter på ”Gem”.
Ønsker I bookinger med overnatning, ,kontakt Fritid og Kultur på 43 59 13 11
Dette billede kommer frem. Klik på ”Send”. Du vil herefter modtage en mail på, at vi har modtaget en
lokaleansøgning. Når vi har behandlet din ansøgning, vil du igen modtage en mail, hvori der står, om I har
fået lokalet

Vær OBS på at der nederst i mailen er listet evt. datoer hvor I ikke har fået lokalet pga. andre aktiviteter

Torstorp Skole

Godkendelse af lokaleansøgning
Til Torstorp Skole
Casper Graugaard

Hallen
Torstorp Skole
12-06-2018 - 19-06-2018

Med undtagelse af: 12-06-18.
Hvor der er optaget af andre aktiviteter.

Tirsdag

kl. 16:00:00-19:00:00

