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SchoolSoft - Introduktion för vårdnadshavare
Från och med höstterminen 2021 används SchoolSoft som lärplattform
inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Trelleborgs kommun.

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör
informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt,
överskådligt och lättillgängligt.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

● Planeringar, uppgifter, provschema och resultat på uppgifter
● Närvaroöversikter och frånvaroanmälan
● Kunskapsmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal.
● Betyg och studieplaner
● Nyheter och kalender
● Schema och grupplistor
● Vistelsetider inom förskola och fritidshem

Nedan följer en beskrivning av några av de mest grundläggande
funktionerna i SchoolSoft.

Första gången du loggar in i SchoolSoft

SchoolSoft är tillgängligt både via en webbläsare och mobilapp.

VIKTIGT!

● För att kunna använda mobilappen måste du först logga in i
SchoolSoft via en webbläsare och godkänna åtkomst från
app enlig nedanstående instruktion:

1. Öppna en webbläsare (på en dator, läsplatta eller mobil) och gå till
följande adress:

https://sms.schoolsoft.se/trelleborg

2. Klicka på “Logga in med BankID”

Om du inte har möjlighet att använda BankID ber vi dig att ta
kontakt med skolan.

3. När du har loggat in i SchoolSoft så klickar du på “Min Profil”.

https://sms.schoolsoft.se/trelleborg
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4. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta och uppdatera vid
behov.

5. Kryssa i alternativet “Åtkomst från app” och klicka sedan på
“Spara”.

6. Du kan nu använda SchoolSoft mobilapp för att logga in i
SchoolSoft.

Logga in i SchoolSoft via SchoolSoft App

Det enklaste sättet att använda SchoolSoft är att använda sig utav
SchoolSofts mobilapp. Du hittar appen genom att söka efter SchoolSoft i
App Store eller på Google Play.
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1. I appen söker du upp och väljer den förskola/skola som ditt barn
går på.

2. Därefter väljer du att logga in som vårdnadshavare.

3. Ange ditt personnummer och klicka på “Logga in”.

4. Du legitimerar dig sedan med hjälp av BankID som startar
automatiskt.
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Se ditt barns schema - gäller ej förskola

I SchoolSofts app tar man enkelt del av schemat. Öppna
SchoolSofts app och i fliken aktuellt så ser man högst upp
nästa lektion. För att se hela schemat klicka på Schema.

Man kan också i kalendern välja att se alla lektioner.
Klicka på kalender, klicka på ikonen i översta högra
hörnet. Välj att filtrera kalender, välj sedan att visa
lektioner.

Observera att en del elevers scheman fortfarande kan
vara under uppbyggnad, eftersom vi inför ett nytt system.

Information om hur du lägger in vistelsetider för förskola
och fritids får du i ett annat utskick, som kommer inom
kort.

Rapportera frånvaro

Enklast är att via SchoolSofts app klicka på Frånvaro.
Bocka i Heldag om barnet är frånvarande hela dagen.
Klicka på pilen till vänster om datum för att välja del av
dag.
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Ta del av information från skolan

I SchoolSofts app så får man notiser när skolan publicerar
ny information. Alla notiser samlas i SchoolSofts app i
menyn notiser. Här kan man se nyheter från skolan, ex.
veckobrev, rektorsinformation med mera. Utöver det så
samlas alla meddelanden från skolan och resultat på läxor,
prov och inlämningar.

Viss information vill skolan ha svar på, dessa notiser visas
under ”väntar svar”, du som vårdnadshavare förväntas då
att läsbekräfta eller ge ditt svar.

Notiser som du läst kan du arkivera genom att svepa från
höger till vänster på skärmen. Du finner arkiverade notiser
i fliken arkiverade.

Om skolan har aktiverat funktionen så kan du som
vårdnadshavare skriva ett meddelande till personal på
skolan. För att skriva ett meddelande klicka på ikonen i
vänstra hörnet under notiser.

Vad behöver jag göra via en webbläsare?

Från SchoolSofts app når du webben enkelt, klicka på konto och klicka
sedan på ikonen till höger om ditt barns namn. Vissa funktioner finns än
så länge inte i SchoolSoft app. Följande behöver du logga in på webben
för att ta del av:

⇒ Kunskapsmatriser

⇒ Individuella utvecklingsplaner

⇒ Betyg

⇒ Ledighetsansökan (frånvaro går bra i appen)

⇒ Boka utvecklingssamtal

⇒ Vistelsetider för förskola och fritidshem (används från och med 1
september)


