Manual för Skolplattformen, Natur- & Miljöskolan
Hej, här kommer en manual för ”Skolplattformen”
Första delen är hur du hanterar plattformen i datorn och andra delen hur du gör i appen.

Dator:
Surfa till www.skolplattformen.se

Klicka på ”LOGGA IN”
Fyll i ditt användarnamn och lösenord.

När du är inloggad ser du upp till höger följande:

Längst till vänster visar ditt barn, har du fler barn finns en pil till höger om barnets namn där du
klickar för att byta till ditt/dina andra barn.
Natur- & Miljöskolan i Åmål där klickar du för att se vilka klasser som finns och vilka barn som går där.
Vid ditt eget namn kan du se din profil, göra vissa inställningar som t ex byta lösenord, notiser.
Vid brevet längst till höger kommer du till dina meddelanden eller om du vill skicka meddelande till
någon annan.

Vidare på förstasidan ser du veckans schema för ditt barn.
Och dessa klickbara bilder:

Klickar du på skolinfo får du fram:

Under Skolinfo ser du skolans Kalendarium, läsårstider, studiedagar och lovdagar.
Klicka på kontaktlista,

Här hittar du personalens e-postadresser du kan också välja att skicka meddelande i Skolplattformen
genom att klicka på pratbubblan till höger.

Klickar du på kommunikation får du fram:

Klicka på Ny konversation

Välj mottagare genom att börja skriva personens namn och då listas de som finns.
Du kan skicka meddelande både till personal och andra vårdnadshavare.

Klickar du på närvaro får du fram:

Här kan du se ditt barns obekräftade frånvaro, om ditt barn är frånvarande utan att ha anmält detta
kommer du att få ett meddelande om det.
Under fliken sjukanmälan gör du en sjukanmälan för ditt barn.
Det är bara att klicka på knappen ”Sjukanmäl Barn” så är det
klart. All sjukanmälan ska göras via plattformen.
Vet man dagen innan att barnet är sjukt så kan man efter
klockan 18.00 sjukanmäla för nästa dag.
Sjukanmälan måste göras varje dag!

Under fliken frånvarohistorik kan du se ditt barns frånvaro.
Under fliken Planerad frånvaro kan du söka ledigt för ditt barn, se om ledighetsansökan är godkänd
och vilka ledigheter du sökt.

Klickar du på utveckling får du fram:

Under fliken ”Omdömen” kan du läsa barnets omdömen i de olika ämnena (detta gäller år 1 – 5)
när omdömen är skrivna.
Under fliken ”Betyg” kan du se barnets betyg (detta gäller år6) när de är satta.
Under fliken ”Bedömning” kan du läsa bedömning i olika ämnen olika perioder, det som kallas LPP
(detta gäller år 1 – 6).

Klickar du på planering får du fram:
Här kan du se planeringar för ditt
barn (detta gäller år 1 – 6).

Klickar du på fritids får du fram:
OBS! Detta kan bara de som har barn som är inskrivna på fritids se.

Här ska du fylla i fritidstider för ditt barn, detta kan bara du som vårdnadshavare göra,
detta måste alltså göras.
Klicka på ”Registrera schema”
Här väljer du tidsperiod, t ex v.44 – v.51 eller tillsvidare.
Detta är alltså ett grundschema.

Fyll i de tider ditt barn ska vara här.

Ska ditt barn inte vara här någon dag så tar du bort bocken i rutan till vänster.

Ska ditt barn gå hem själv bockar du i rutan till höger.
Är det ibockat så skickar vi hem barnet.
När du är färdig sparar du.

Då visas det schema du lagt in.
Du kan nu gå in på varje vecka och redigera specifika dagar om du behöver.

Klicka på knappen ”Ändra” på den dagen du behöver justera.

Du kan ändra tid.

Ändra om ditt barn ska vara på fritids eller inte.

Om ditt barn ska gå hem själv.

Lämna meddelande till fritids t ex Mormor hämtar i kommentarsfältet.

Lycka till och använd plattformen så mycket som möjligt.
Vid frågor vid frågor om plattformen använd: plattform@naturomiljoskolan.se

Har du förslag på förändringar/förbättringar, utveckling av plattformen använd:
plattform@naturomiljoskolan.se

/Håkan

