Itslearning – Vårdnadshavare
Logga in på https://kramfors.itslearning.com/ med de användaruppgifter som du fått av din skola,
samma inloggning som du har till Dexter där du anmäler frånvaro för ditt barn.

Startsida
Du kan välja vilken sida du vill ha när du klickar på Start (detta påverkar inte sidan som du ser efter
inloggning).
Endera denna med senaste uppdateringar:

Eller denna där de kurser som du är deltagare i visas:

Du kan redigera denna inställning under din profil (längst till höger i huvudmenyn) - dina inställningar
– anpassa itslearning.

Huvudmenyn
Förutom startsidan finns i huvudmenyn också:
Kurser

Här ser du de kurser som du är deltagare i, inom grundskolan motsvarar kurser
ämnen. Observera att du inte är deltagare i dina barns kurser. Behöver du tillgång
till dessa får du logga in med barnets användaruppgifter, alternativt gå via
Planeringar om läraren har en sådan kopplad till ämnesområdet i kursen (se Dina
barn -Planeringar)

Kalender

Här ser du dina barns kalenderhändelser.

Dina barn

Här ser du uppgifter, resultat och bedömningar för ditt/dina barn.

Dexter

Genväg till Dexter där du bl.a kan anmäla frånvaro för ditt barn.

Skolverket

Genväg till skolverkets startsida.

Klockan

Aviseringar.

Meddelanden

Skicka meddelanden inom skolan.

Profil

Här kan du göra personliga inställningar. Du hittar även dina barn här, precis som
under huvudmenyn.

Kalender
Här ser du dina barns kalenderhändelser. På de tre prickarna längst upp till höger kan du
prenumerera på kalendern för att få den t.ex i din mobiltelefon.

Dina barn
Här ser du en kursöversikt över alla kurser/ämnen som ditt barn är deltagare i.

Bedömningsöversikt

Rapport för ditt barn

Planeringar

Rapport för Lärandemål

Du ser även en översikt över alla aktiva uppgifter både de med tidsgräns och utan tidsgräns du kan
också välja att se slutförda uppgifter.

Bedömningsöversikt
Här hittar du en sammanställning över aktuella bedömningar. Är kurserna kopplad till terminer kan
du växla under ”Termin”. Finns det en liten ”medalj” bredvid bedömningen betyder det att det finns
en matris med kunskapskrav kopplad till bedömningen. Klickar man på medaljen kommer man till
matrisen.

Rapport för ditt barn
Här får du en rapport över allt innehåll i aktuell kurs/ämne. Du ser om barnet tagit del av och utfört
de uppgifter som blivit tilldelade, du ser också resultat och bedömning för de uppgifter där det finns.
Du ser i detta läge inte om det finns någon
matris kopplad till bedömningen.

Planeringar
Finns det planeringar kopplade till
kursen/ämnet så kan du se dem här.
Under resurser och aktiviteter kan du se
om och vad det finns för digitalt material
eller uppgifter kopplad till aktuell
planering.

Rapport för Lärandemål
Om lärandemål/kunskapskrav finns kopplad till kursen kan du se en sammanställning över hur de är
bedömda här.

Profil
Under din profil kan du redigera dina
personliga inställningar.

