
 

Lättillgänglig information – direkt i fickan 
  

Innehåller allt du behöver i skolvardagen 
Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger elever och föräldrar en snabb överblick 

över all information. Boxarnas antal beror på vilken funktionalitet som skolan har valt att använda 

och kan därför variera. 

 

Bedömningar: Här visas alla elevens bedömningar. 

Blogg: Här kan både vårdnadshavare och elever läsa lärarens inlägg och som elev kan du även 

kommentera inläggen. 

Familjewebben: Den här boxen är en genväg till gamla Familjewebben där du till exempel kan ta del 

av IUP och omdömesblanketten. 

Fritids: Här kan vårdnadshavare registrera, se och ändra barnets tider samt lägga till en kommentar. 

Frånvaro: I den här boxen visas all frånvaro. Du som vårdnadshavare kan t ex rapportera frånvaro 

direkt via mobilen. 

Kalender: Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller 

nationella prov. 

Klasslista: Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till 

vårdnadshavare och klassföreståndare. Grundinställningen är att kontaktuppgifterna för 

vårdnadshavare ej syns, för att de ska synas för andra behöver vårdnadshavaren göra ett aktivt val i 

sin profil och markera att dessa ska synas för andra.  

Kunskapsrum: Här syns de kunskapsrum som eleven har tillgång till och här samlar pedagogen all 

information till undervisningen. 

Nyheter: Här visas de nyheter som skolan har publicerat. 

Portfolio: Här syns de filer som skolan sparat på eleven. 

Schema: Här ser du schemat och du kan enkelt välja vilken dag eller vecka du vill titta på. 

Uppgifter: Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring 

uppgifterna. 

Utvecklingssamtal: Den här boxen syns enbart för vårdnadshavare och visas enbart när det finns 

bokningsbara tider för utvecklingssamtal för ditt barn. När du bokat en tid så visas tiden på första 

sidan utan att du behöver gå in i boxen. Veckoplan: En översikt över vad som händer vecka för vecka 

med veckobrev, information och läxor. 

 



Enklare vardag med notifieringar 

Det finns en InfoMentor-app för Android och för IOs. Användarna kan själva välja vilka delar av 

InfoMentor som de vill få notifieringar om, till exempel läxor, veckoplan, frånvaro, uppgifter, 

nyheter, e-test, enkäter, kunskapsrum och kalenderhändelser. Har man fler än ett barn i InfoMentor 

så kan man anpassa inställningarna per barn. Användarna får en notifiering när ny information har 

publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer de till motsvarande plats i 

InfoMentor Hub. 

 

Ladda ner pdf med frågor och svar 
När man använder InfoMentor Hub dyker det ibland upp frågor och funderingar. Här kan du ladda 

ner en pdf med frågor och svar för förskolan och grundskolan. Den finns dessutom i olika 

språkversioner. Ladda ner och dela ut till alla föräldrar. 

 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på svenska » 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på engelska » 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på arabiska » 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på svenska » 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på engelska » 

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på arabiska » 

 

https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-forskolan-svenska.pdf
https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-forskolan-engelska.pdf
https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-forskolan-arabiska.pdf
https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-grundskolan-svenska.pdf
https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-grundskolan-engelska.pdf
https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2018/02/faq-infomentor-hub-for-grundskolan-arabiska.pdf

