Vårdnadshavare i Digitala klassrummet
Denna guide beskriver vad en vårdnadshavare ser i itslearning när man loggar in med sitt
vårdnadshavarkonto (bankID eller e-legitimation)

Logga in på e-skola
Itslearning hittar ni via e-skola.
1. Gå till www.orebro.se/e-skola i din webbläsare.
2. Klicka på ”Vårdnadshavare” under rubriken ”Logga in som”
3. Välj inloggningsmetod på sidan som visas, antingen e-legitimation eller BankID.
Hur ni skaffar e-legitimation, om ni inte redan har det, står på sidan
4. Inne i e-skola finns två länkar, ”Anmäla Frånvaro…” samt ”Gå till Digitala klassrummet” där ni
hittar omdömen, klassrum och utvecklingsplaner enligt guiden nedan.

Digitala klassrummet (itslearning)
När du kommer in i itslearning möts du av skolans startsida vilken kan variera beroende på skola.
Nedan exempel från Adolfsbergsskolan F-6, grundskola.

I vänsterspalten ser du namnen på dina barn. Klicka på namnet för att visa barnets information.
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1. Om eleven
Här finns lite information om eleven om eleven själv angivit denna i itslearning

2. Kursöversikt
I kursöversikten finns information om vilka digitala klassrum som eleven tillhör. Det finns fyra olika
rapporter att ta del av, Bedömningar – Kursrapport – Lektionsplaneringar – Läroplansmål. För att t.ex.
ta del av barnets bedömningar, klicka på ikonen för ”Bedömningar”

3. Utvecklingsplan
Om klassläraren har skrivit utvecklingsplaner för eleven i itslearning så finns de här. Klicka på ”Visa
planering” för att ta del av dess innehåll.

4. Uppgifter
Om det har delats ut någon uppgift via itslearning så syns de här. Klicka på en uppgift för att se
detaljer. Du kan välja att se Aktiva, Slutförda och ev Dolda uppgifter.

Inställningar
Epost avisering
Som vårdnadshavare i itslearning kan du ställa in så att du får en epostavisering varje gång en nyhet
publiceras från skolan ditt barn går på.
Inställningar för aviseringar når du genom att:
1. Klicka på ditt namn längst upp i högra hörnet
2. Klicka på Dina inställningar
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3. Klicka på Aviseringar

4. Här kan du ställa in vilka aviseringar du vill ha till din epost. För att aktivera inställningarna
klickar du på Aktivera och sen spara.
Epostadress ändras i tjänsten: ”Schema, frånvaro, betyg” vilken du finner på
inloggningsportalen e-skola.
OBS! Tjänsten SMS-avisering är inte användbar från Örebro kommun.

