Välkommen till InfoMentor!

InfoMentor Hub och familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform för skolans administration,
kommunikation och kvalitetsarbete. Som vårdnadshavare får du lättare insyn i ditt barns skolgång
och kan kommunicera med skolan och få aktuell information precis när det passar dig!
InfoMentor Hub är ”ingången” till InfoMentor för elever och vårdnadshavare. Här hittar du mycket av den
funktionalitet som du behöver till vardags! Allt är anpassat för att fungera riktigt bra, oavsett om du väljer att
surfa med mobiltelefon, surfplatta eller dator.
I boxarna får du en snabb överblick över all information. Om du väntar en liten stund, ser du att
informationen ”sveper fram”. Om du klickar eller trycker på en box, öppnas fler funktioner! Du stänger en
box via krysset i övre högra hörnet. I boxarna hittar du följande information:
Veckoplan – en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.
Schema – här ser du schemat och du kan enkelt välja vilken dag, vecka etc du vill titta på. Här visas också
vilken sal som lektionen ska vara i.
Klasslista – här hittar du klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till
vårdnadshavare och klassföreståndare.
Frånvaro – i denna box visas all frånvaro (även lärarens kommentarer). För dig som vårdnadshavare är
det också möjligt att rapportera frånvaro direkt via t ex mobilen!
Kalendarium – här finns skolans kalendarium med information om exempelvis studiedagar, terminstider
eller nationella prov.
Nyheter – här visas de nyheter som skolan har publicerat. Du kan också söka och filtrera bland nyheterna.

Den lila boxen går till vår familjewebb, där du hittar mer detaljerad information. Här hittar du bland annat:
Elevanteckningar – där du som vårdnadshavare kan läsa anteckningar om ditt/dina barn om skolan har
valt att visa dessa.
Arbetsboken – där eleverna kan lämna sina arbeten digitalt och få kommentarer från lärarna. Här finns
även resultat på prov, läxförhör, arbeten mm.
Självvärdering – här visas ditt/dina barns självvärderingar i InfoMentor.
Utveckling och Lärande – under detta samlingsnamn hittar du den dokumentation som rör ditt/dina barns
kunskapsutveckling utifrån skolans uppdrag. Det är här ni enkelt kan följa den dokumentation som görs
före, under och efter utvecklingssamtalen i form av de pedagogiska planeringarna, skriftliga omdömena,
IUPer och eventuella åtgärdsprogram. När det finns ny information att läsa tänds en grön stjärna på
startsidan.
IUP/Skriftligt omdöme – här möts du av en grafisk översikt över ditt barns kunskapsutveckling. Om du vill
byta till något av dina andra barn, gör du det enkelt i dropplistan. Fördjupa dig i kunskapsutvecklingen
genom att klicka på ämnet. Du kan alltid komma tillbaka till översikten genom att klicka ”tillbaka till
översiktsbild”.
IUP/Skriftligt omdöme övrigt – här ser du hur ditt/dina barn ligger till i förhållande till de mål som inte är
ämnesrelaterade, t ex ditt barns respekt för andras egenvärde, empatiförmåga, egna ansvaret för sina
studier etc.
Boka utvecklingssamtal - denna länk tänds när läraren har lagt ut tillgängliga tider. Här kan du boka en
passande tid och bifoga en kommentar till läraren.
Se över dina kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter!
I familjewebben ändrar du också dina egna kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter. Du kan ändra dina
egna kontaktuppgifter när som helst. Det är viktigt att e-postadress och telefonnummer uppdateras vid
ändringar då mycket kommunikation brukar ske via dessa vägar. Du kan däremot inte ändra ditt barns
kontaktuppgifter, detta hanterar skolan. Du har ett inloggningskonto även om du har flera barn som har
InfoMentor.

Supportstöd:
För borttappade/glömda inloggningsuppgifter kontakta administratören på skolan. Om du har lagt in din
epostadress i InfoMentor, kan du också använda knappen ”glömt lösenord”, så skickas ett nytt lösenord till
den registrerade mejladressen.
Skolans administratörer:
Christer Nordh 0591-64 175 christer.nord@hellefors.se
Jenny Liodden 0591-64 173 jenny.liodden@hellefors.se
Eva Jansson 0591-64 168 eva.jansson@hellefors.se
Åsa Karlsson asa.karlsson@skola.hellefors.se
Linda Igelström linda.igelstrom@skola.hellefors.se

