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Hej,
Sollentuna Musikklasser använder webblösningen InfoMentor även kallad Skolplattformen för
skolans dokumentation och frånvarohantering.
Ambitionen med InfoMentor är att ge dig som förälder bra insikt i skolans arbete. Detta för att
samarbetet mellan dig, ditt barn och Sollentuna Musikklasser ska fungera så bra som möjligt.
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.
Du hittar information i en film på youtube anpassad för dig som är elev eller vårdnadshavare via
denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=62pZ2t4cd2s
Så här loggar du in
Gå till www.sollentuna.se och tryck på Logga in. Längre ner i dokumentet hittar du utförlig
information om hur du loggar in i skolportalen/infomentor. Du behöver ha E-legitimation/BankID
för att logga in. Om du inte kan skaffa det så kontakta Lena (lenod_s@edu.sollentuna.se) i
skolbiblioteket så får du hjälp med inloggningsuppgifter.
Det är viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter (och uppdaterar då så behövs) så vi på skolan har
korrekta e-postadresser och telefonnummer då vi behöver kontakta dig.
Infomentor går även att använda i mobilen, se längre ner i dokumentet.
Anmälan om sjukfrånvaro:
Du anmäler frånvaro för ditt barn via InfoMentor. Klicka eller tryck på frånvaroboxen. I boxen finns
det en knapp som heter ”Rapportera frånvaro”. Klicka eller tryck på den knappen. Här kan du anmäla
om ditt barn är frånvarande idag eller i morgon. Vid övrig frånvaro (t.ex. enstaka lektioner, del av
dag*) kontaktar du skolan på telefonsvararen 08 579 22112 eller mejlar Lena i skolbiblioteket som
har hand om sjukanmälan.
*Med frånvaro enstaka lektioner menar vi då man är borta för t. ex. läkar- och/eller tandläkarbesök,
sjukdom som hindrar att man är med på idrotten.
Om man inte är sjuk eller behöver vara borta från skolan som ovan då måste man söka ledigt.
Ledigheter ansöker ni om hos mentor (ansökan finns på SMK:s hemsida)!
Så här fungerar boxarna
Med boxarna får du en snabb överblick över all information som finns i InfoMentor Hub. Om du
väntar en liten stund, ser du att informationen dynamiskt liksom ”sveper fram”. Om du klickar eller
trycker på en box, öppnas fler funktioner! Du stänger en box via krysset i övre högra hörnet.
Vi på SMK använder oss endast av Schema, Klasslista, Frånvaro och Familjewebben.
Veckoplanering/kalender/Nyheter hittar du i klassbloggen istället.
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.
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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.

När måste jag gå till familjewebben?
InfoMentor Hub innehåller den mesta information du behöver till vardags. På startsidan i InfoMentor
Hub finns det en lila box där du kan se om något har uppdaterats i familjewebben, t ex ny
information i arbetsboken, nya elevanteckningar, pedagogiska planeringar eller omdömen. När du
klickar eller trycker på den lila boxen, kommer du rakt in i familjewebben.
Hur kommer jag tillbaka till InfoMentor Hub från familjewebben?
Längst upp på familjewebben finns det en knapp som heter ”InfoMentor Hub”. Klicka eller tryck där,
så kommer du tillbaka!
Hur frånvarorapporterar jag i InfoMentor Hub?
Om du är vårdnadshavare kan du rapportera frånvaro för ditt barn via InfoMentor Hub. Klicka eller
tryck på frånvaroboxen. I boxen finns det en knapp som heter ”Rapportera frånvaro”. Klicka eller
tryck på den knappen. Här kan du rapportera om ditt barn är frånvarande idag eller i morgon. Vid
övrig frånvaro (t.ex. enstaka lektioner, del av dag*) kontaktar du skolan på telefonsvararen 08 579
22112. När du rapporterar växlar boxen färg från grönt till rött. När sedan skolan har bekräftat
frånvaron, så blir boxen grå!
(Du kan även ringa in frånvaron på telefonsvarare 08 579 22112 men vi ser helst att du anmäler via
infomentor)
*Med frånvaro enstaka lektioner menar vi då man är borta för t. ex. läkar- och/eller tandläkarbesök,
sjukdom som hindrar att man är med på idrotten.
Om man inte är sjuk eller behöver vara borta från skolan som ovan då måste man söka ledigt.
Ledigheter ansöker ni om hos mentor (ansökan finns på SMK:s hemsida)!
Funkar InfoMentor Hub med alla webbläsare?
Nej. InfoMentor Hub bygger på den senaste tekniken och det innebär att du måste ha den senaste
versionen av din webbläsare installerad. Om du inte har den senaste versionen, kommer du att
uppmanas till att uppdatera så att du kan komma åt all funktionalitet. Om du inte uppdaterar,
kommer du till en sida där du kan välja att antingen logga in i den gamla smartphone-lösningen eller
gå vidare till familjewebben.
Funkar InfoMentor Hub med alla "prylar"?
Ja. Den fungerar med alla datorer, läsplattor och smarta telefoner, bara webbläsaren är uppdaterad
till den senaste versionen.
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Jag har fler än ett barn, hur fungerar det då?
Jo, längst upp till höger på Startsidan står namnet på eleven. Klicka eller tryck där, så kan du sedan
växla till ditt/dina andra barn.

Det är tomt i kalendarium, varför det?
Det beror på att skolan inte har lagt in någon information i sitt kalendarium.
Har du frågor vänd dig till mig, Lena Nodemar på skolbiblioteket. Du hittar också svar på vanliga
frågor under fliken support på www.infomentor.se eller via infomentors instruktionsfilmer på
Youtube (Kanal: InfomentorSverige).
Om du inte har tillgång till dator, meddela detta till mentor i god tid så får du en papperskopia på
omdömen inför utvecklingssamtal.

Med vänlig hälsning
Lena Nodemar
Skolbiblioteket på Sollentuna Musikklasser, frånvaromottagare
08 579 22130, e-post: lenod_s@edu.sollentuna.se

Logga in/Anmäla frånvaro via kommunens hemsida i
skolplattformen/infomentor:
På kommunens startsida klickar du på Logga in:
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Sedan klicka på Logga in som invånare/vårdnadshavare:

Sedan loggar du in med med e-legitimation i skolplattformen/infomentor:

Logga in/Anmäla frånvaro via kommunens hemsida i mobilen i
skolplattformen/infomentor:
Där går du också in via www.sollentuna.se. Dock ser startsidan lite annorlunda ut.

Klicka här för att komma till
inloggning
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Du kommer då till inloggningssidan. Välj logga in som
vårdnadshavare.

Sedan väljer du om du vill logga in med ditt användarnamn och lösen
eller med E-legitimation/BankID

Sedan är det lätt att sjukanmäla genom att klicka på den blå rutan
Frånvaro, antingen för “idag” eller “i morgon”.

Tack!
Hör av er till mig på lenod_s@edu.sollentuna.se eller ring 0857922130 om ni har frågor.
Mvh Lena Nodemar, SMK

