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Det är viktigt för vårdnadshavare att vara 
delaktiga i sina barns skolgång. Forskning visar 
också att det är positivt för barnets lärande 
och sociala kompetenser. Och det är inte 
bara barnen som har något att vinna på det, 
det har naturligtvis även den vuxne – genom 
att vara delaktig kan du som vårdnadshavare 
följa vad som sker i undervisningen. Du 
får förstahandsinformation om vad som är 
planerat. Och du kan på ett konkret sätt visa 
att utbildning är någonting viktigt. 

Vad kan ses i appen?
Appen itslearning Vårdnadshavare ger dig som 
vårdnadshavare möjlighet att vara delaktig och 
engagerad i det som rör undervisningen, och 
syftar till att visa material och uppgifter för de 
olika ämnen och kurser som eleverna studerar.
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• Uppgiftsöversikten visar alla typer 
av uppgifter som ditt barn har att 
arbeta med.

• Det går att sortera och se 
uppgifterna utifrån olika 
kategorier: aktiv, tidsgräns 
passerad, ingen tidsgräns och 
klart (för Android återfinns 
kategorierna på den övre delen 
av skärmen, för iOS på den nedre 
delen).

• När lärare sätter en tidsgräns på 
en uppgift sorteras den in under 
rätt dag och kategori.

Appen itslearning Vårdnadshavare ger åtkomst till alla de 
kurser i itslearning som ditt barn är deltagare i. Välj det ämne 
eller kurs som du vill titta på, och ta del av den information 
som finns just där.

Kommande

• Kalendern skapar automatiskt en 
veckoöversikt över planeringar, 
uppgifter och händelser som finns 
i ditt barns schema.

• Vårdnadshavare kan se alla 
planeringar för sitt barns ämnen 
och kurser och dess innehåll.

• Skrolla och se de olika dagarna 
och använd pilarna överst vid 
datumen för att växla mellan olika 
veckor.

• Se vilka uppgifter som har 
en tidsgräns och vilka som är 
markerade som hemuppgift.

 Uppgifter

Kurser
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