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Velkommen til en ny skole!
IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr
våre kunder en unik sammensetning av produkter og løsninger for læringsstøtte. I samarbeid
med våre kunder har vi kartlagt en mengde prosesser som berører skolens ulike
arbeidsoppgaver. Eleven står i fokus og avhenger av en rekke roller for å få en tett og god
oppfølging på skolen. Samspillet mellom foreldre, lærere og øvrige ansatte gir en trygg og god
ramme for elevens utvikling. For hver rolle har vi definert et antall funksjoner som hjelper til
med å utføre jobben systematisk. Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet gjentas
i en løpende kvalitetssirkel for hver og en av de definerte funksjoner. Uansett hvor og hva du
jobber med har du alltid tilgang til de verktøy som behøves for å løse dine oppgaver, og du
kan finne den metoden som passer best for deg.

Om IST Skole
SkoleArena Vurdering er verktøyet læreren benytter seg av for oversikt og registrering av
vurderinger. Data på tilgjengelige enheter/skoler, elever, ansatte, fag-/undervisningsgrupper,
deres navn og medlemmer oppdateres fra det skoleadministrative systemet.
Foresatte kan få tilgang til elevens vurderinger og fravær/merknader
Løsningen er nettbasert og støtter ulike nettlesere. Dette gjelder Internet Explorer 8, Mozilla
Firefox, Opera og Google Chrome.
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1. Foresattepålogging
Når man skal registrere seg som foresatt i vurderingsmodulen i Skolearena, så går man inn på
http://www.skolearena.no
Da får man dette bildet under, og her velger man Foresatte.

Ved første gangs pålogging velger man Ny foresattbruker. Se under.
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I bildet som da kommer opp velger man det fylket/kommunen/privatskolen som eier skolen
barnet går på (i vårt eksempel Hordaland fylkeskommune), og legger inn informasjon om seg
selv. Se eksempel under.

Når man så trykker Neste, så legger man inn fødselsnummer til barnet man skal registrere seg
som foresatte for. Trykk Legg til barn. Se under.

Da kommer man inn i et nytt bilde for å legge til eventuelle flere barn. Dersom man har flere
barn, så legger man inn fødselsnummer på barn nummer to. Dersom man ikke har flere barn
trykker man på Neste.
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I neste vindu bekrefter man at de opplysningene man har gitt er korrekt. Dersom opplysningene
er korrekt velger man Send forespørsel. Finner man noe feil velger man Tilbake, og retter opp
det som er feil.

Til slutt får man opp et bilde som bekrefter at forespørsel er sendt. Se under.
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Da vil det gå en mail til foresatte med dette innholdet:
Søknad om tilgang til SkoleArena for følgende barn er sendt:
XXXXXXXXXXX(Fødselsnummeret)
Du vil motta en ny e-post når søknaden er behandlet.
Med hilsen
IST AS

Når foresatte har sendt en forespørsel til skolen vil den foresatte bli registrert i fanen
Foresattilgang under Elever i vurderingsmodulen til kontaktlæreren. Se under.

Her må kontaktlæreren trykke på den grønne haken for å akseptere den foresatte. Da vil det gå
en mail til foresatte med denne informasjonen:
Du har fått tilgang som foresatt til Skolearena.
Ditt passord er: xxxxxxxx
Gå til https://www.skolearena.no/ for å logge på.
Med hilsen
IST AS
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2. Glemt brukernavn
Gå inn på https://www.skolearena.no/, velg Foresatte og Glemt brukernavn.
Legg inn informasjon. Se under.

Når man trykker på Send brukernavn, så får man dette vinduet. Se under.

Da får man tilsendt en mail med denne teksten:
Ditt brukernavn er: jamesbond
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3. Glemt passord
Gå inn på https://www.skolearena.no/ , velg Foresatte og Glemt passord.
Legg inn informasjon. Se under.

Når man trykker på Send passord, så får man dette vinduet. Se under.

Da får man tilsendt en mail med denne teksten:
Passord til IST
I menyen "Velg kunde", velger du: Hordaland fylkeskommune
Ditt passord er: 25sBoIqh
Husk og endre passord

Side 9 av 12

4. Endre passord
Logg på https://www.skolearena.no/ , velg Foresatte og legg inn brukernavn og passordet man
har fått tilsendt. Når man kommer inn, trykker man på Vurdering. Deretter velger man fanen
Bukerkonto. Se under.

I det nye vinduet legger man inn gammelt passord og nytt passord to ganger. Se under
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5. Lærere som også er foresatte
1) Læreren ligger registrert som foresatt i det skoleadministrative systemet (Extens/Sats),
og er synket over til vurderingsmodulen. Kontaktlærer kan da huke av for tilgang. Se
under.

Neste gang læreren logger inn i vurderingsmodulen vil han få et nytt valg som heter
foresatt. Se under.

2) Læreren logger seg på https://www.skolearena.no/ , velg Foresatte, og registrere seg som
andre foresatte med ett unntak, og det er at man under Ønsket påloggingsnavn må legge inn
sin eksisterende Web-brukerid. Web-brukeriden ligger i det skoleadministrative systemet, og
læreren må få det av skolen han jobber på.
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6. Egne notater
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