MANUAL FÖR SCHOOLSOFT APP VÅRDNADSHAVARE/ELEVER

SchoolSoft App har gjort vissa förändringar inför hösten. Tidigare fanns en app för alla men
nu finns är appen uppdelad i en version för Personal och en för Vårdnadshavare/elever.
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LOGGA IN
När du ska logga in första gången måste du leta upp din skola.
Skriv in skolans namn.
Fråga skolan om du inte
hittar rätt.

Skriv in Användarnamn.
Skriv in Lösenord.
Klicka för att logga in.
Har du lagt in din mailadress i SchoolSoft så
kan du beställa ett nytt engångslösenord om
du glömt det.

IKONER
Ikonerna hittar du längst ner på appsidorna. Den ikon som är rödmarkerad är där du är aktiv
för tillfället. Vi visar dem steg för steg i den här manualen.

Om skolan använder elevbilder så syns en bild på eleven. Om skolan inte använder elevbilder
så används elevens initialer.
Klickar du på ikonen för barnet så kan du direkt skicka meddelande och anmäla frånvaro.
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Är du vårdnadshavare med flera barn så kan du enkelt skifta barn genom att dra ikonen åt
sidan.

1. AKTUELLT
Här får ni en överblick på det som är aktuellt.

Klicka här om du vill se schemat.
Här ser du nuvarande lektion
och kommande lektion.

Om skolan använder matsedel så
kan du se dagens mat här.

Här kan du se vad som är aktuellt idag. Det
kan t.ex. vara kalenderhändelser eller
hämtningstider.
Här visas de aktuella läxor, prov,
inlämningsuppgifter o.s.v. som eleven fått.
Används Verksamhetsloggen så finns även
de senaste inläggen på startsidan.
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2. KALENDER
Kalendern samlar alla händelser på en och samma plats.
Filtrera bort händelser från flödet.

Kalenderdagen som
händelseflödet visar.

Visa/Dölj lektioner i flödet.

Händelser som finns under dagen.
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3. FRÅNVARO
Här anmäler du frånvaro.

Om frånvaron gäller hela dagen bockar
du i heldag.
Om en lektion börjat kan du inte
frånvaroanmäla den.

Om det endast gäller en lektion
så kan du klicka på dagen och
välja vilken/vilka lektioner som
frånvaron gäller.
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4. INKORGEN
Här samlas alla meddelande och nyheter.

Skriv ett meddelande.

Sök efter meddelande.

Längst upp i inkorgen samlas det
som ni måste besvara. När ni
svarat på dem läggs de till i flödet
för meddelande.

Alla meddelanden som inte
väntar på svar samlas under Alla
meddelanden. Blå prick betyder
oläst.
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5. KONTO
Under konto kan ni logga in i webbvyn och ta del av information som inte finns i appen. Till
exempel måste vårdnadshavare logga in denna väg när de ska meddela att de tagit del av
frånvaro.
Det är även här som ni kommer åt inställningar.

Klicka på kugghjulet så kommer
du till Inställningar

Klicka på konto så loggas du in på
webben och får tillgång till
ytterligare information
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6. INSTÄLLNINGAR
Under Inställningar så kan ni lägga till fler konton och aktivera/stänga av pushnotiser.

Klicka på konto för att komma
tillbaka till kontoöversikten.
Klicka på konto för att lägga till
ett nytt konto. Vårdnadshavare
med barn på skolor inom olika
organisationer får tillgång till alla
barn.
Klicka för att tillåta pushnotiser.
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