
Skooler Parent app guide 

 

Innlogging –  

Her skriver man inn navnet til skolen hvor barnet ditt går (har du flere barn i samme kommune så kan du fritt 

velge mellom skolene deres, og likevel få tilgang til alle barna dine), så blir man tatt videre til innlogging. 

 

 

Brukernavn og passord – 

Dersom du aldri har vært logget inn tidligere, så må du gå innom førstegangs registrering for å registrere deg. 

Her vil du få et valg om å registrere deg med forskjellige metoder, som f.eks. mobilnummeret ditt eller eposten 

din. På et punkt i registrering vil du få beskjed om at du skal motta en bekreftelse e-post, men skulle det være 

slik at du ikke mottar den så ta kontakt med Helpdesk@skooler.com så vil de hjelpe dere videre. 

 

 

 



Dashboard – 

Når du har logget inn så blir man tatt direkte til dashbordet. Her får man en kjapp oversikt over, fravær, 

hendelser, kalenderen, chat osv. ved å scrolle nedover og ser slik ut: 

 

 

Når man trykker på de 3-strekene nede til venstre i appen så vil man få opp en meny som ser slik ut – 

 

 

Her kan man navigere igjennom de forskjellige verktøyene din skole benytter seg av. Her vil det ligge data som 

er registrert på ditt barn. 

 

 

 

 

 



Fravær – 

Under denne fanen vil du få en enkel oversikt over fraværet på barnet ditt, samt anmerkninger. Her vil du også 

få muligheten til å gi en tilbakemeldingen på fraværet som er satt på ditt barn.  

 

 

 

 

Oppgaver – 

Her vil du få en oversikt over hvilke oppgaver som er aktive, de som læreren holder på å vurdere, de som er 

vurderte og arkiverte oppgaver. 

 



 

Når du trykker deg inn på en av oppgavene så vil du få opp beskrivelsen samt hvilke ressurser, vedlegg og mål 

som er brukt i oppgaven. 

    

 

 

 

 

 

 

Under ‘Vurderte’ vil du kunne lese tilbakemeldingen og se vurderingen læreren har gitt barnet ditt. Dette kan 

man finne ved å gå inn på ‘Vurderte’ og scrolle ned til blyanten, og når du trykker på denne så kommer du inn 

på vurderingen.  Dersom det er en blokk og penn ved siden av oppgaven så indikerer det at barnet ditt har hatt 

muligheten til å vurdere seg selv på oppgaven, og denne egenvurderingen finner du under læreren sin 

kommentar og vurdering. 

 



 

Karakterbok –  

I dette verktøyet får du en fin oversikt over alle karakterene for hvert fag, hvor du enkelt kan gå inn og se f.eks. 

standpunktkarakterer dersom læreren har lagt ut det på klasse -eller fagnivå.  

   

 

 

 

 

 

IUP –  

Under dette verktøyet så får man to muligheter, Status og IUP. Status vil gi deg en oversikt over 

utviklingssamtaler som barnet ditt og læreren har hatt i hvert fag, og muligheten til å få en oversikt over 

vurderingene for hvert semester.  

 



IUP-fanen gir deg informasjon om utviklingsplanen til barnet ditt. Her legges også statusen for semesteret og 

selve utviklingsplanen som ofte går ut på hva skolens, din og barnet ditt sin oppgave er for å utvikle seg videre. 

  

 

Meldinger –  

I denne menyen så har du to undermenyer som heter ‘Informasjon til foresatte’ og ‘Chat’. Du blir 

automatisk tatt til chat først, og her vil du kunne ha 1-1 kommunikasjon med de forskjellige lærerne 

til barnet ditt. Uleste meldinger vil alltid legge seg øverst i chatten og ha en uthevet skrift, så frem til 

du har trykket deg inn på disse chattene så vil de ligge øverst. Om du har flere barn så er det viktig å 

vite at chatten ikke defineres på hvilket barn du er på, men at alle lærerne til barna dine vil ligge 

tilgjengelig i samme visning. 

 



 

I undermenyen ‘informasjon til foresatte’ så benyttes dette ofte i sammenheng med å legge ut 

informasjon om klasseturer, utflukts turer og arrangementer. Her legges det gjerne ved muligheten 

til å svare via forskjellige alternativer, og vedlegg eller beskrivelse med informasjon.   

  

 

 

Kalender –  

Her vil du få en oversikt over diverse ting som skjer nå og fremover for barnet ditt på skolen. Du kan 

bla nedover for å se de forskjellige dagene, eller navigere mellom månedene ved å trykke på pilene 

ved siden av der måneden og årstallet står.  

 



 Planlegging –  

Her legges uke -og årsplanene som lærerne publisere, og legger seg øverst basert på 

publiseringsdato. Planen inneholder ofte kompetansemål som skal jobbes med i den gitte perioden, 

og en beskrivelse av hva som skjer innenfor den tidsperioden. 

 

 

 

Klassenotatblokker –  

Dersom barnet ditt jobber i en klassenotatblokk opprettet av en lærer i klassen så kan denne deles 

med foresatte. Om læreren har delt boken med deg som foresatt så vil denne ligge tilgjengelig med 

leserettigheter under denne menyen, og du vil få innsyn i deler av boken.  

 



Ressurser –  

Ressurser gir deg tilgang til ressurser som er delt med deg som foresatt av en lærer eller 

administrator på skolen til barnet ditt. Dette er ofte FAU-bøker, skolerelaterte lenker eller 

informasjonslenker.  

 

Bildegalleri –  

Her kan det være bilder som er publisert av lærerne i forbindelse med uteskoler, arrangementer 

eller andre ting. Disse bildene vil kun være synlig for klasse- eller faggruppen læreren har koblet til 

galleriet, så ingen andre vil ha innsyn til dette. 

 



 

 

 

Bytte barn –  

Skulle det være slik at du har flere barn så bytter man barn ved å trykke på navnet til barnet ditt 

oppe i høyre-hjørnet.  

 


