
Vårdnadshavare   

Logga in med olika inloggningsmöjligheter, t ex säker inloggning, PIN-kod.   

Få notifieringar via appen InfoMentor Hub.  

Få SMS med t ex påminnelser om utflyktsdagar och utvecklingssamtal samt e-post med information.   

Anmäl barnets frånvaro samt lägg till en kommentar.   

Se och registrera barnets omsorgsschema.   
 
Se förskolans aktiviteter i kalendern.  
  
Se all kommunikation och information samlat på ett ställe i bloggen.   

Se dokument, anteckningar och bilder på barnets arbete i portfolio som finns i boxen dokumentation.  

Svara på enkäter.   

Boka tid för utvecklingssamtal.                               

Se förskolans information (nyheter, filer och länkar) .                              
 
Se barnets kontaktlista                                

Skicka meddelanden till förskolans personal                             

Förskolans personal   

Logga in med olika inloggningsmöjligheter, t ex säker inloggning.   

Hantera in- och utcheckning av barnen.   

Hantera omsorgsschema.   

Se schema över avdelningens beläggning varje dag.  

Ta fram rapporter och statistik från tidsregistreringen.   

Hantera register med uppgifter om barn och vårdnadshavare.    

Samla all kommunikation och information på ett ställe i bloggen.   

Ladda upp digitalt material som blir sökbart och även kan användas av andra.   

Skapa, rikta och skicka ut kalenderhändelser.    
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InfoMentor är inte bara den mest resultat- och läroplansfokuserade lärplattformen  
för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan utan är även fylld med smarta  

funktioner som förenklar vardagen för både pedagoger och vårdnadshavare.



Samla allt kring undervisningen för ett ämnesområde i dokumentationsrum.   

Skicka SMS till kollegor och vårdnadshavare.   

Skicka e-post till kollegor och vårdnadshavare.  

Skicka meddelande till kollegor och vårdnadshavare.   

Skapa och dela ut enkäter samt få sammanställningar.   

Lägg bilder eller filer kopplade till barnen på förskolan i portfolio  

Hantera in-/utcheckning samt ladda upp bilder/filmer till barnets portfolio och dokumentation med appen InfoMentor Personal.  

Lägg upp bokningsbara tider för utvecklingssamtal.    
 
Se kommande födelsedagar.   

Skapa egna dokumentationssmallar och matriser.   

Skapa pedagogisk dokumentation mot förskolans läroplan.   
 
Lägg ut nyheter samt filer och länkar till vårdnadshavare.  

Skicka aktiveringsmejl till vårdnadshavare.  

Få avancerat analys- och beslutsstöd samt gör egna urval och få grafiska översikter direkt på skärmen. 
 

Integrationer   

Elevregister   

Google eller Office 365   

Skolfederation  

Säker inloggning  

forts. Funktionslista för förskolan
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Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se


