Brukerveiledning for foresatte
Gjesdal Kommune
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1. Hvordan komme i gang med SchoolLink
SchoolLink nås på https://gjesdal.schoollink.no/
Der bruker du ID-porten (BankID, MinID osv.) for innlogging. Alle foresatte som har elever ved
skolene i Gjesdal vil være registrert i systemet.
På webportalen må man logge inn med ID-porten hver gang man bruker SchoolLink. Ved bruk av
mobilappen må man logge inn med ID-porten første gang, men får tilbud om å sette en selvvalgt
PIN-kode for senere innlogging.
Mobilappen er tilgjengelig i Apple AppStore og Google Play, og finnes enklest ved å søke på
«SchoolLink» - velg den som heter «SchoolLink for Guardiens»
I SchoolLink vil du som foresatt:
●
●
●
●
●
●

få oversikt over kommende aktiviteter du som foresatt eller din/dine barn skal delta på
melde fravær til skolen
avgi samtykker som skolen etterspør
sende melding til kontaktlærer
lese meldinger sendt til deg fra skolen
kunne motta varsling på e-post eller push-melding til din smarttelefon

Med SchoolLink vil lærerne få bedre oversikt over fravær til elever og kunne være sikker på at alle
foresatte mottar nødvendig informasjon. Lærerne vil også bruke mindre tid på å sjekke meldebøker,
og kan bruke mer av sin tid på undervisning og tilrettelegning for elevene.
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2. Forsiden
Når man logger på SchoolLink via nettleseren kommer man til foresattportalens hovedside:

Er du foresatt for flere barn i skole eller barnehage i Gjesdal kommune bytter du mellom barna ved å
trykke på fanene for det enkelte barnet:

For hvert barn har du på forsiden tre hurtigknapper, som gir deg tilgang til de mest brukte
funksjonene i SchoolLink: "Rapporter fravær", "Skriv ny melding" og "Ny hentemelding". Disse
funksjonene finner du også igjen under de forskjellige menyvalgene på toppmenyen, og vil beskrives
nærmere for hvert av toppmeny-valgene.

3. Meldinger
Hvis du har uleste meldinger i SchoolLink vises antall uleste meldinger i et rødt symbol over
"Meldinger"-ikonet på toppmenyen:
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Du kan vise dine meldinger ved å trykke på «Meldinger» i toppmenyen:

Meldingsboksen viser dine mottatte meldinger. Uleste meldinger markeres med uthevet skrift.
Klikk på en melding for å lese den i visningsvinduet til høyre. For å svare på en melding, klikk på
"Svar" i visningsvinduets menylinje. For å videresende en melding, klikk på "Videresend". Meldinger
du har svart på eller videresendt kan du senere finne igjen i mappen "Sendte".
Hvis du ønsker å fjerne en melding fra innboksen klikker du på "Arkiv". Meldingen legges da i
mappen "Arkiverte elementer", og du kan finne den igjen her og senere gjenopprette meldingen
dersom du ønsker det. Ingen meldinger slettes permanent fra systemet.
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3.1. Sende melding til skolen
Du kan sende meldinger til ansatte som har tilknytning til dine barns grupper. For skole vil dette
typisk være kontaktlærer og faglærere for klassen. For å sende melding til skole:
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk «Ny melding»
Åpne liste over mottakere du kan sende melding til
Velg mottaker av meldingen
Skriv inn emne og meldingstekst
Trykk «Send»

Melding som sendes til «Lærere for 2A» vil være synlig for alle faglærere som er knyttet til klassen.
Melding som sendes til «Kontaktlærer for 2A» vil bare være synlig for klassens kontaktlærer(e).
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4. Fravær
4.1. Melde fravær til skole
Fra forsiden, trykk på "Meld fravær":

I fraværsvinduet velger du først hvilket barn du vil melde fravær for, fra nedtrekkslisten. Deretter
velger du hvor meldingen skal gå ved å krysse av i avkrysningsboksene.
Skriv gjerne inn en årsak til fraværet i fritekstfeltet, men dette er ikke påkrevd. Velg deretter dag og
tidspunkt for fraværet, og trykk "Send".
Fraværsmeldingen kan sendes til klassens «Lærere». Fraværsmelding sendt til «Lærere» vil være
synlig for alle elevens lærere, inkludert kontaktlærer(e).
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4.2. Se innmeldt fravær
Fra forsiden, trykk på «Fravær» på toppmenyen for å se oversikt over innsendte fraværsmeldinger.
Meldinger som viser statusen «Ikke mottatt» har ennå ikke blitt sett og bekreftet av lærer.
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5. Elevprofil
Via barnets elevprofil kan du administrere varslinger og redigere informasjon om barnet.

5.1. Samtykker
På elevens profilside kan man også besvare samtykker etterspurt av skolen. Denne funksjonen
erstatter papirskjemaene man ofte må fylle ut i starten av hvert skoleår, og kan eksempelvis
omhandle turer og reise med offentlig transport, tillatelser til å bli tatt bilde/video av osv.
Et samtykke som en foresatt har gitt kan når som helst endres via elevprofilen.

5.2. Særskilte hensyn
På elevens profilside kan man også legge inn særskilte hensyn som må tas av ansatte på skole eller
SFO. Disse særskilte hensynene blir synlig for ansatte via elevprofilen, og kan kun sees av personell
som har tilknytning til barnet.
De fleste barn vil ikke ha noen særskilte hensyn registrert, men dette kan eksempelvis være
informasjon om medisin som barnet er avhengig av å ha med, nøtteallergi, melkeintoleranse osv.
NB: Det er viktig at sensitiv helseinformasjon ikke legges inn som særskilt hensyn. Det er foresattes
ansvar å regulere dette.
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6. Klasseliste - kontaktliste
I klasselisten vises elevene og navn på foresatte i klasser du har tilknytning til.
En foresatt kan velge å vise eller skjule sin kontaktinformasjon (e-postadresse og mobilnummer) i
klasselisten. Dette kan endres ved trykk på knapp øverst i klasselisten, eller fra "Min profil".
Du kan velge om de andre foresatte i klasser du har tilknytning til skal få se din e-epost og ditt
telefonnummer.
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7. Min profil som foresatt
For å komme til din profil, trykk på navnet ditt i øverste menyrad. Dette åpner en nedtrekksmeny
hvor du så kan trykke på "Min profil".
Dersom du laster opp bilde av deg selv vil dette bli synlig for skolens ansatte. Det er helt frivillig å
gjøre dette.
Fra din foresatt-profil kan du også redigere din e-postadresse og ditt mobilnummer, samt velge om
du vil vise eller skjule din kontaktinformasjon (inklusive bilde) i dine barns klasselister.

Trykker du på den røde knappen ovenfor, vil knappen endre til grønn farge (som under) og din
registrerte e-postadresse, telefonnummer og evt. bilde vil være synlig klasseliste for de øvrige
foresatte i klassen(e).
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8. Logge ut
Du logger ut av systemet ved å trykke på ditt navn i menylinjen. Dette åpner en nedtrekksmeny hvor
du så kan trykke på "Min profil".
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