Bruksanvisning – Foresatte
Pålogging og bruk av Skooler Parents
Oppdatert 10. desember 2021.

På OKS Grunnskole og OKS Videregående skole bruker vi Skooler som læringsplattform.
Skooler holder de foresatte informert om barnets planer, oppgaver,
vurderinger og meldinger fra skolen. Kjernen i appen er kalenderen, der
finner du nå elevens oppgaver, vurderinger og ukeplaner. Meldinger ligger
som egne verktøy i menylinjen.
Du kan gå inn på Skooler via nettsidene skooler.com eller laste ned appen Skooler Parents.
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Obs! Fravær og anmerkninger behandles via IST, og skal registreres via foreldrepålogging
på IST! Derfor brukes ikke menyvalget «Fravær , orden og adferd» i Skooler.
Se for øvrig egen veiledning for IST.
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Laste ned appen
Du finner appen i App store og i Play store ved å søke etter Skooler, velg appen som heter
«Skooler Parents».

For iPhone
1. Finn og trykk på App Store
2. Søk etter «Skooler Parents»
3. Når appen dukker opp i søket, trykk på den.
4. Trykk på «hent», appen er gratis.
Trenger du mer informasjon finner du det på Apple sine supportsider:
https://support.apple.com/no-no/HT204266

For Android
1. Finn og trykk på ikonet for Play-butikk.
2. Søk etter «Skooler Parents».
3. Trykk på appen når den dukker opp i søket.
4. Velg «Installer»
5. Trykk godta for å starte nedlastning
6. Appen er nå installert på din telefon.

Logge deg på nettsida
Gå inn på skooler.com og velg «Logg inn».
Om nettsida er på engelsk, kan du trykke på det norske flagget for å få det på norsk.

Du logger deg på ved å trykke på «Login» under Hjem-kategorien på midten.
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Logge på Skooler for første gang
Du begynner med å velge skole. Søk etter skolen, f.eks. «OKS Grunnskole» eller «OKS
Videregående» og trykk på skolenavnet.

Første gang du logger på Skooler trenger du å opprette en bruker.
Trykk på «Take me to the registration» for å gjør det.

Skriv inn e-posten (eller telefonnummeret) du er registrert med på skolen. Det er ditt
brukernavn til Skooler. Trykk så på «Look med up av register me».
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Du får nå tilsendt en kode på sms og e-post,
slik at vi kan se at de tilhører deg.
Skriv inn koden du fikk, og velg etterpå et
passord som du skriver to ganger.
Trykk til slutt på «Set password».

Når kan du logge deg på Skooler både på
appen og på nettsida ved hjelp av
e-post/telefonnummer og passordet du
valgte.
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Dashboard – Startsida på Skooler
På dashboardet, som er den første siden du kommer til når du har logget inn, finner du de
tilgjengelige Skooler-verktøyene. På nettsida vises også en oppsummering av de siste tingene
som har skjedd på Skooler.
På appen:

På nettsida:

Nå kan du trykke deg videre til det du ønsker.
Kalenderen vil vise deg oppgaver, vurderinger, planer og ukeplaner. I Meldinger vil du finne
informasjon og beskjeder fra skolen. Du kan også se eventuelle ordens og
oppførselsanmerkninger.

Meldinger
Her vil du se informasjon og beskjeder som blir sendt fra skolen. Meldingene kan også
inneholde filer/vedlegg og enkle svarskjema, som skal besvares.
I klassens grupper kan foresatte skrive beskjeder til kontaktlærer.
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Kalender
I kalender får man i kalenderen se elevens oppgaver, ukeplaner og andre planer som for
eksempel temaplaner. For å åpne ukeplanen trykker du på den i kalenderen.
Det samme gjelder for oppgaver, ønsker du å se mer informasjon om oppgaven, trykker du
på den i kalenderen og du vil få opp detaljer om oppgaven.

På nettsida får du også tilgang til ukeplaner og temaplaner via «Planer» valget.
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Oppgaver og Karakterbok
Obs! Denne delen er viktigst for de som har elever på ungdomstrinnet og videregående!

Om du velger «Oppgaver» får du se alle oppgaver som er delt ut til elevene i Skooler. Om
elevene får en vurdering på oppgaven, vil man også kunne se denne her.
På appen:

På nettsida:

Om du ønsker med oversikt over alle vurderinger i et fag, kan man trykke på «Grunnlag for
karakterbok». Der kan man gå inn på hvert fag og sjekke alle vurderinger som er gitt i det
faget.
På appen:

På nettsida:

Obs! Grunnet regler for personvern (GDPR) har ikke foresatte tilgang til å se elevbesvarelsene
som er levert på Skooler. Man kan se filene, men får ikke åpna dem. Men alle vurderinger og
karakterer som er skrevet inn vil man ha tilgang til å se.
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Menyen

Oppe i venstre hjørnet vil du finne menyen, ved å trykke på den vil du få valgene:
•
•
•
•

Oversikt over og mulighet til å bytte mellom de barna du har tilgang til
Dashboard – Tar deg tilbake til oversikten over verktøyene
Alternativer - her kan du bytte til et annet språk
Logg ut - for å logge ut av appen

Innstillinger – Varslinger
For at du skal kunne motta varsel når det kommer informasjon fra skolen, må varslinger fra
Skooler Parents appen være satt til «På». Sjekk innstillingene på enheten din hvis du ikke får
push-meldinger fra appen.
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