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gymnasieskolan
FUNKTIONSLISTA FÖR

InfoMentor är inte bara den mest resultat- och läroplansfokuserade lärplattformen för
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan utan är även fylld med smarta funktioner
som gör det enklare att kommunicera, planera, genomföra och följa upp undervisningen.

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



Få notifieringar via appen InfoMentor Hub.



Få SMS från skolan om t ex inställd lektion eller ogiltig frånvaro.



Vårdnadshavare och elev över 18 år kan anmäla frånvaro för hel eller del av dag.



Se skolans aktiviteter i kalendern där eleven även själv kan lägga till egna händelser.



Se elevens schema och kontaktlista.



Se skolans information (nyheter, filer och länkar).



Följ skolvardagen i bloggen.



Se bilder på elevens arbete eller dokument i portfolio samt åtgärdsprogram och anteckningar i boxen dokumentation.



Se alla planeringar, uppgifter, mål och samarbete kring en kurs eller ett ämnesområde i planeringar.



Eleven kan lämna in uppgifter som bedöms och kommenteras och vårdnadshavaren kan följa processen.



I boxen bedömning syns lärarens bedömning och eleven kan självvärdera sitt arbete.



Svara på enkäter och göra eTest.



Eleven kan skicka meddelande till lärare och vårdnadshavare kan skicka meddelande till skolans personal.



Vårdnadshavare och elev över 18 år kan boka tid för utvecklingssamtal.



Skolans personal
Logga in med olika inloggningsmöjligheter, t ex säker inloggning.



Registrera frånvaro på elever.



Skicka automatiska SMS vid ogiltig frånvaro.



Se lärares och elevers schema.



Få elevregister med uppgifter om elever och vårdnadshavare.



Få rapporter för t ex CSN, bedömningar eller för utskrifter av klass-/grupplistor.



Skicka SMS till kollegor, elever och vårdnadshavare .



Skicka e-post och interna meddelande till kollegor, vårdnadshavare och elever.



Skicka meddelande till vårdnadshavare.





Skapa och publicera nyheter, filer och länkar för kollegor, elever och vårdnadshavare.



Skapa, rikta och skicka ut kalenderhändelser.



Samla all kommunikation och information på ett ställe i bloggen.



Skapa och kopiera planering för termin, arbetsområde och lektion.



Samla allt kring undervisningen för en kurs samt aktivera och se elevers självvärdering i planeringar.



Använd färdiga matriser, t ex Gy11 med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav, eller skapa egna.



Använd färdiga dokumentationsmallar, ändra i befintliga eller skapa egna.



Skapa, dela ut och individanpassa uppgifter som kan bedömas samt sök och kopiera befintliga uppgifter.



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



Gör bedömning i grupp i en kurs.



Använd flera funktioner för formativ bedömning, t ex möjlighet att komplettera med en film eller bild.



Dokumentera betygsprognos.



Skapa och dela ut enkäter och eTest, samt få sammanställningar.



Lägg in bilder eller filer kopplade till elever i portfolio.



Hantera frånvarorapportering och ladda upp bilder/filmer till elevens portfolio och dokumentation med appen InfoMentor Personal. 
Lägg upp bokningsbara tider för utvecklingssamtal.



Få statistik utifrån dina elevers resultat. Gör egna urval och få grafiska översikter direkt på skärmen.



Anteckningar om eleven kan registreras via elevanteckningar.



Integrationer
Elevregister



Google eller Office 365



Google Classroom



Schemaprogram



Skola24 Frånvaro



Skolfederation



Säker inloggning



URKUND



Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se
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Skicka aktiveringsmejl till elever och vårdnadshavare.

