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Instruktion – vårdnådshåvårkonto i
Nåckå gymnåsiums del åv SchoolSoft
Första inloggningen för vårdnadshavare
Nedanstående behöver endast utföras allra första gången du vill logga in på Nacka gymnasiums del
av SchoolSoft. Instruktionen kan också användas om du i framtiden skulle glömma ditt lösenord.
1. Först och främst fråga ditt barn vad deras inloggningsnamn till Nackas domän d v s skolans
alla system så som SchoolSoft och alla PC datorer är. Alla elever i Nackas kommunala skolor
får ett EDU-konto d v s ett användarnamn, lösenord och en e-postadress.
Vanligtvis har elevers användarnamn formatet förnamn.efternamn t ex sven.eriksson,
sven.1.eriksson eller liknande. Skriv ner barnets användarnamn eftersom du kommer att
använda exakt samma användarnamn för att logga in som vårdnadshavare i SchoolSoft.
2. Öppna Nacka kommuns SchoolSoft hemsida, det finns fler sätt:
a. Öppna en webbläsare och gå till Nacka gymnasiums hemsida
http://www.nackagymnasium.nacka.se. Klicka på länken SchoolSoft i menyn högst
upp.
b. Öppna en webbläsare och gå direkt till SchoolSoft inloggningssida
https://sms13.schoolsoft.se/nacka.
3. Klicka på länken Behöver du hjälp med inloggningen. Självklart kan du inte ha glömt
någonting som du inte har fått men i det här fallet handlar det om att få ett engångslösenord
som genereras automatiskt av SchoolSoft.
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4. I fältet Jag är välj Vårdnadshavare.
5. I fältet Användarnamn skriv in ditt barns
användarnamn.
6. I fältet E-post skriv in din egen e-postadress
d v s den e-postadress som du har registrerat
som vårdnadshavare i skolan och som denna
instruktion som du just nu läser har skickats
till.
7. Klicka på knappen Skicka nytt lösenord.

8. Ett engångslösenord skickas till din registrerade e-postadress. Meddelandet har rubriken
Nytt lösenord och skickas från e-postadressen admin@schoolsoft.se. Se exempel nedan.
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9. I webbläsaren gå till SchoolSoft inloggningssida. Om du inte har stängt webbläsaren efter
punkt 7 skickas du automatiskt till inloggningssidan.
10. I rutan Logga in välj Jag är
Vårdnadshavare.
11. I fältet Användarnamn skriv
in ditt barns användarnamn.
12. I fältet Lösenord skriv in ditt
engångslösenord som kom
med e-posten.
13. Klicka på Logga in.

14. Du kommer att uppmanas att ändra ditt lösenord.
Följ instruktionen och klicka på Spara.
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15. Efter lösenordsändringen är du inne i SchoolSoft. Glöm inte att anteckna ditt nya lösenord.

Följande gäller avseende vårdnadshavarkonton på Nacka gymnasium:


Nacka gymnasium skickar inte användarnamn och lösenord via vanlig post annat än i
undantagsfall. Skolan har alltför många vårdnadshavare för att det skulle vara praktiskt
genomförbart.



Av säkerhetsskäl delar vi inte ut era användarnamn och lösenord till era barn.



Av säkerhetsskäl skickar skolan inga användarnamn och lösenord via e-post. All sådan eposttrafik hanteras av SchoolSoft.



Vårdnadshavare uppmanas att registrera sina kontaktuppgifter via ett webbformulär på
sidan http://px.nu/3dgqj.



Vårdnadshavare uppmanas att själva begära ett första engångslösenord från SchoolSoft som
skickas till vårdnadshavarnas registrerade e-postadress.



Vårdnadshavarens användarnamn i SchoolSoft är samma som barnets användarnamn.



Samma dag som eleven blir myndig stängs per automatik vårdnadshavares åtkomst till
SchoolSoft. Myndiga elever tillåter själva i SchoolSoft att deras vårdnadshavare återigen ska
få tillgång.
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