Vejledning
fmkskole.halbooking.dk

Side 1

Vejledning til foreninger, der skal booke lokaler på skoler og/eller i haller.
Fra 1. januar 2012 skal alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune booke
timer i kommunens haller og skoler på fmk.halbooking.dk, som man kommer
ind på via fritid.faaborgmidtfyn.dk (Fritidsportalen).
Denne vejledning giver et hurtigt overblik over hvordan man:
1)
2)
3)
4)

Logger ind på Fritidsportalen
Sender en forespørgsel på et lokale til hhv. skole og hal
Aflyser en booket tid
Ser hvilke timer foreningen har booket

Side 2

Log ind på Fritidsportalen
1) Gå ind på http://fritid.faaborgmidtfyn.dk
2) Klik på Log ind
3) Indtast dit Brugernavn og Adgangskode
Hvis du er ny på siden skal du oprette dig som bruger på
fmk.halbooking.dk under ”Ny bruger”. (Herefter kan du både
logge på Halbooking og Fritidsportalen med det oprettede
Brugernavn og Adgangskode).

Side 3

Når du er logget ind på Fritidsportalen, klikker du på foreningens navn
under Dine foreninger, for at komme ind på jeres foreningsoplysninger

I venstre-menuen finder du et menupunkt, der hedder Foreningslogin
bookinger. Klik på det for at komme videre.

Side 4

1) Her kan du vælge hvilken hal du vil se efter du er logget ind på
bookingsystemet. Hvis du ikke skal i en hal, men en skole vælger du
FMK SKOLEBOOKING.

2) Hvis du ønsker at starte samme sted hver gang klikker du på Opdater
login-oplysninger.
3) Klik på Log ind som forening på fmk.halbooking.dk og du kommer
nu over til bookingsystemet.

Side 5

Hvis du ikke valgte en hal eller FMK SKOLEBOOKING inden du kom hertil,
kan du gøre det nu

1) Under Vælg hal/forening kan du vælge en hal eller gå til FMKSKOLE
BOOKING.

Side 6

2) Hvis du har valgt FMK SKOLEBOOKING er det første du kommer til
en lokaleoversigt. Har du valgt en hal skal du klikke på Lokalebooking
i topmenuen.

På de følgende sider beskrives hvordan du sender en forespørgsel på timer til
en skole, men fremgangsmåden er den samme hvis du skal sende en
forespørgsel til en hal.

Side 7

Send en forespørgsel til skole eller hal
1) Klik på det lokale du gerne vil booke (klik i det hvide område ud for
lokalets navn).

Side 8

2) Vælg den dato du gerne vil booke

3) Klik på det klokkeslæt du vil booke fra.

Side 9

4) Vælg en Bookingtype (Sport, møde etc.) tast en Titel og Antal
deltagere.

5) Udfyld Til kl.
6) Vælg evt. om bookingen skal gentages - enten hver dag frem til en
slutdato eller samme ugedag hver uge frem til en slutdato (f.eks. hver
mandag).
7) Når alt er udfyldt korrekt klikker du på Godkend – videre til step 2.
Hvis der skal bookes flere lokaler på samme tid eller lokalet skal bruges
på flere tidspunkter, kan du klikke på Vælg flere lokaler/tider og
gentage ovenstående procedure.

Side 10

Step 2 – her får du vist en foreløbig prisberegning. Den er foreløbig indtil
skolen (eller hallen) har godkendt din forespørgsel.
1) Det er muligt at indtaste bemærkninger til skolen/hallen.
2) Til sidst skal du acceptere lejebetingelserne. Du kan se betingelserne
ved at klikke på Se betingelser.
3) Afslut ved at klikke på Send forespørgsel.
Du har nu sendt en forespørgsel til skolen eller hallen og når dennes
administrator har færdigbehandlet sagen får du en bekræftelse med besked
om at sagen er godkendt og I har fået den søgte tid. (eller du får et afslag hvis
I ikke har fået tildelt den søgte tid)

Side 11

Under Dine oplysninger kan du altid se sagen og den status den har. Dine
oplysninger finder du, uanset hvor i systemet du står, ved at klikke på Dine
oplysninger i top-menuen.

Foreningens sager vises som det første billede, men har du været inde under
et andet menupunkt finder du dine sager igen ved at klikke på Aktuelle
sager i venstre-menuen

Hvis du vil ind på sagen klikker du på Sag nr.
Du skal aflyse en booking på en sag, hvis det viser sig at I ikke skal bruge
tiden alligevel.

Side 12

Aflys en booket tid
1) Klik på Lokaleoversigt i top-menuen

2) Find den dato, hvor du vil slette en booket tid
3) Klik på den booking der skal slettes (Bemærk: Jeres bookinger vises
altid med grønt, vær opmærksom på at du klikker på det korrekte
lokale hvis I har booket flere steder).
Når du klikker på den grønne booking kommer du til dagsoversigten for det
lokale bookingen ligger i.
Klik på selve bookingen på dagsoversigten

Side 13

Herfra kommer du over på sagen og kan se den booking du har valgt (der
kan stå flere her hvis det er en booking der er gentaget for flere uger).

1) Den valgte booking er markeret med grøn (her er der kun én booking,
men sagen kan indeholde flere bookinger)
2) Klik på Aflys booking.

Side 14

Herfra kommer oplysninger om aflysning hvorefter den godkendes.
1) Betingelser for aflysning.
2) Før du godkender aflysningen, får du mulighed for at taste en
meddelelse til skolen (eller hallen)
3) Godkend aflysning af booking.

1) Bookingen bliver liggende på sagen, men står nu med status Aflyst. Det
betyder at du altid kan se hvad der er og har været booket.
2) Under menupunktet Aflyste bookinger, kan du se hvornår en booking
er aflyst og af hvem. (Hvis du har valgt en hal i stedet for FMK
SKOLEBOOKING hedder menupunktet Kontokort Book/Tilmeld)

Side 15

Hvor ser jeg en samlet oversigt over foreningens bookinger?
Hvis du vil se en samlet oversigt over foreningens bookinger klikker du på
Aktuelle reservationer i venstre-menuen

Denne oversigt viser bookinger i skolelokaler. Hvis I også har booket lokaler i
en eller flere haller, skal du vælge hallen først og derefter vælge Aktuelle
reservationer for at se jeres bookinger.

Side 16

Udvikling og
Kultur
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Side 17

Tlf. 7253 0800

