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– Appen InfoMentor Hub har verkligen förändrat
mitt liv. Den är så smidig! Tidigare var jag alltid
tvungen att starta upp webbläsaren i datorn.
Nu har jag informationen tillgänglig snabbt,
enkelt och överallt, säger Emma Drevnor.

INFOMENTOR ALLA ELEVER SKA NÅ MÅLEN

Tanken att alla elever ska nå målen är något som har levt
med InfoMentor under många år. Därför tycker vi att det är intressant
att få elevens perspektiv på hur man kan arbeta med InfoMentor i vardagen.
Vi har träffat Emma Drevnor som är en flitig användare av InfoMentor.

A

tt Emma tycker att InfoMentor är toppen
är ingen nyhet. Kanske träffade du henne i vår monter på SETT SYD i höstas
där hon berättade hur hon och hennes klasskamrater använder InfoMentor?

Berätta om din klass och skolan du går på.
– Jag går i nionde klass på Montessori Bjerred som är
en ganska liten skola med ungefär 200 elever. På skolan finns där bara en klass i varje årskull och i vår klass
är vi bara 26 elever. Det tycker jag är jätteskönt. Alla
känner alla och det känns tryggt, tycker jag. Jag började här för 2,5 år sedan och montessoripedagogiken
passar mig bra. Jag gillar att planera min egen tid och
här känns det som att jag får mycket arbetsro. Det gör
att jag behöver lägga mindre tid på läxor hemma på
kvällarna och kan ägna mig åt mina fritidsintressen
istället.
Vad gör du på din fritid?
– Fotboll var tidigare ett av mina största intressen,
men jag valde att sluta när jag märkte att man började toppa lagen. Nu löptränar jag istället tillsammans
med en kompis. Det passar mig jättebra eftersom

Går i nionde klass på
Montessori Bjerred som
ligger i Borgeby i Lomma
kommun. Har sökt Naturvetenskapsprogrammet
på Spyken i Lund.

man inte behöver göra det på ett speciellt ställe eller
en specifik tid.
Jag jobbar också i Lackalänga-Stävie församling
som miljöstrateg. I praktiken innebär det att jag hjälper dem att sortera sitt avfall rätt och framöver kommer jag också arbeta med att minska matsvinnet i deras kök. Där träffar jag många intressanta människor
och jag brukar också vara där på kvällarna och hjälpa besökarna med till exempel läxhjälp. Dit kommer
många nyanlända invandrare och det känns bra att
kunna hjälpa människor som inte har haft samma
förutsättningar som jag har haft. Det är också väldigt
lärorikt och jag hade förmodligen aldrig träffat och
pratat med dem om jag inte hade haft detta volontärarbetet. Det blir många intressanta samtal.

På sin fritid löptränar hon
och arbetar som volontär
i Lackalänga-Stävie församling där några av hennes
arbetsuppgifter är att hjälpa till med sopsortering,
minska matsvinnet och
stötta nyanlända invandrare med läxhjälp.

Vad vill du arbeta med i framtiden?
– När jag gick i 7:an så var jag säker på att jag skulle bli
skådespelare, men det har ändrats lite så jag bestämde mig faktiskt för att söka Naturvetenskapsprogrammet på Spyken i Lund. Vi får se vad det leder till, men
det ska bli jättekul att gå tillsammans med personer
som gillar samma ämnen som jag gör och som
är lika målmedvetna som jag är. Det känns lite

OM EMMA DREVNOR
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– InfoMentor fungerar också som ett stöd för mig för att påminna om vilka uppgifter jag måste göra och vad som händer framöver, säger Emma Drevnor.

nervöst att bli yngst på skolan igen, men mest ser jag
fram emot det.
Berätta hur du använder InfoMentor hemma.
– Jag använder InfoMentor väldigt mycket, både
hemma och i skolan, och tycker att det är ett toppenverktyg. Våra lärare är flitiga användare av InfoMentor och lägger till exempel ut alla uppgifter som
vi ska göra. Därför behöver jag aldrig vara orolig om
jag skulle vara sjuk. Det är så enkelt att få information
om missade uppgifter i InfoMentor och att kontakta
läraren om jag behöver det. InfoMentor fungerar också som ett stöd för mig för att påminna mig om vilka
uppgifter jag måste göra och vad som händer framöver. Till exempel så håller vi just nu på med ett arbete
om 70-talet och då har lärarna lagt ut information om
en avslutningsfest som vi ska ha i ämnet. Det är perfekt eftersom jag lätt och snabbt kan se när och var
den ska vara.
Mina föräldrar använder också InfoMentor som ett
stöd i vardagen genom att till exempel sjukanmäla, ha
koll på vad min lillebror har för uppgifter som de kan
hjälpa honom med eller för att få information om föreläsningar och andra intressanta händelser.
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Hur hjälper InfoMentor dig i skolan?
– Min klass har en halvtimmes elevplanering varje
måndag morgon. Då går vi igenom allt som lärarna
har lagt in i InfoMentor och vad som gäller för veckan
som kommer. Det kan vara alltifrån att någon kommer
på besök, bilagor till uppgifter som vi ska göra eller
vilken mat som ska serveras i veckan. På vår skola har
vi riktigt bra mat och personalen är väldigt kreativa.
Min klass använder mest planering och uppgifter,
men det känns som att det i InfoMentor finns något
för alla årskullar. De olika funktionerna gör att lärarna
kan variera arbetssättet vilket blir mycket roligare. Jag
gillar att ha allting planerat och ha en struktur på det
jag ska göra. Med InfoMentor känner jag mig trygg
att allt är samlat på ett ställe och att jag inte behöver
komma ihåg någonting utöver det.
Använder du appen?
– Ja, absolut! Jag kan säga att appen InfoMentor Hub
verkligen har förändrat mitt liv. Den är så smidig! Tidigare var jag alltid tvungen att starta upp webbläsaren
i datorn. Nu har jag informationen tillgänglig snabbt,
enkelt och överallt. Det är jättebra tycker jag. ●
www.infomentor.se/hub

OM INFOMENTOR
HUB
InfoMentor Hub är
gränssnittet för elever och
vårdnadshavare och finns
för förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan.
Funktionerna är indelade
i olika boxar som ger en
snabb överblick. Boxarnas
antal beror på vilken funktionalitet förskolan eller
skolan har valt att använda
och kan därför variera.
Appen InfoMentor Hub
med notifieringar gör att
elever och vårdnadshavare kan ha full koll. En
notifiering visas när ny
information har publicerats
och genom att klicka på
respektive notifiering så
kommer man till motsvarande plats i InfoMentor
Hub.

