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Tips! Kom ihåg att använda den inbyggda hjälpen som du kommer åt med den blå  ?-knappen i det 
nedre högra hörnet om du kör fast. På alla sidor i SchoolSoft finns hjälptexter för den aktuella 
sidan. 

 

Logga in 

Du loggar in i SchoolSoft genom att använda tjänsten BankID som krävs för en högre säkerhet. 

Klicka på Logga in med BankID. 

 
 

 

Du kommer då till rutan där du skriver in ditt personnummer som är kopplat till ditt egna privata 

BankID. 

 
 

Klicka sedan på knappen Logga in. 
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Verifieringen startar mot BankID och följande uppmaning visas: 

 

 
 

När sedan BankID har verifierat din identitet loggas du in och Startsidan i SchoolSoft visas. 

Om du har problem med att logga in med ditt BankID, kontakta förskolan.
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Startsidan 

Startsidan ger en sammanställning av det som ligger inom den närmaste tiden, antingen i dag eller under 
vald vecka. Tanken är att man ska få en överblick av vad som sker inom den närmaste framtiden och att 
man blir informerad om de aktiviteter man ska delta i eller genomföra bara genom att titta på sin 
startsida. 
 

 
 

 

På mitten av startsidan presenteras nyligen upplagd Information. Bilder som är bifogade visas 

tydligt och det går att bläddra i dessa om flera bilder är bifogade. 

Här visas också se senaste inläggen i Verksamhetsloggen om förskolan använder den och du har 

bockat för att den ska synas direkt på startsidan i din profil. Klicka på ett inlägg för att läsa mer. 

Här kan du läsa andras kommentarer och skriva en egen om detta finns aktiverat för just det 

inlägget. Du kan klicka på bilder för att se dessa större. Du kan också klicka på inläggets etikett för 

att läsa fler inlägg i samma ämne. Du kan alltid komma åt Verksamhetsloggen genom att välja 

den i menyn till vänster. 
 

En veckovy-översikt finns till höger och är enkel att överblicka. Här ser du dagens 

Hämtning/lämnings-tider. Här visas också eventuella Meddelanden, Enkäter och Bokningar 

 

Allt som är nytt sedan du senast var inloggad markeras med blått.
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Min profil 

Under Kontaktuppgifter fyller du i dina kontaktuppgifter. Det är bra om du registrerar den E-post som du 
använder så att förskolans personal kan nå dig om det behövs, även på detta sätt. SchoolSoft är dock vår 
primära kanal för kommunikation mellan förskolan och hemmet. 
Kom ihåg att alltid uppdatera dina uppgifter om något ändras. Glöm inte att klicka på knappen Spara! 
 

 
 

1. Om rutan Visning för andra är ibockad kommer ditt namn och dina kontaktuppgifter inte 

att synas på några grupplistor. Rutan är ibockad som standard. 

2. Om rutan Visa de senaste inläggen från verksamhetsloggen är ibockad, visas dessa direkt på 

Startsidan. Du kommer alltid åt Verksamhetsloggen i menyn till vänster. 

3. iCalendar-flöde använder vi oss inte av. Lämna bara rutan urbockad. 

4. För att du ska kunna använda SchoolSofts app för vårdnadshavare måste rutan Åtkomst från App 

vara ibockad och klicka sedan på Spara. Appen hämtar du från App Store eller Google play 

beroende på din modell av telefon.  



7 

Aktuellt 

Information 

Information är en aktuell händelse som syns på din Startsida. Informationen ligger på högersidan på 

startsidan under den tidsperiod den är publicerad. Information som inte får plats på din startsida 

finns i menyn till vänster under Aktuellt/Information. Här hittar du all Information som har 

riktats till dig som mottagare. Den är uppdelad på två flikar – Aktuella och Äldre. 

 

Aktuella 
Under fliken Aktuella listas all information där du är mottagare och som har ett  
till-och-med datum som är idag eller längre fram i tiden. 

 

 

betyder att det är något du kan göra med informationen, exempelvis svara på en fråga eller 

bekräfta att du har läst den. 

 betyder att du redan har svarat på frågan eller bekräftat informationen. 

 

Äldre 
Under fliken Äldre hamnar Information när dess till-och-med datum för publicering är passerat. 
Du kan därför alltid hitta tillbaka till tidigare information som har skickats ut till dig. Du kan här också 
sortera ut och bara se det som finns under en viss kategori med hjälp av knappen uppe till höger i 
rubrikraden. Utan kategori betyder att all äldre information visas. Klicka på knappen för att se vilka andra 
kategorier som finns.
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Verksamhetslogg 

Om förskolan använder sig av Verksamhetsloggen ser du här de inlägg som är riktade till dig. Inläggen 
listas kronologiskt med det nyaste inlägget överst. 
 

 

 

Genom att klicka på någon av etiketterna listas enbart inlägg som har den aktuella etiketten.  
 
Om funktionen för kommentarer är påslaget för ett inlägg, kan du klicka på Kommentarer 
för att läsa kommentarer till inlägget och skriva en egen kommentar. Saknas den knappen så 
är det inte möjligt att kommentera just detta inlägg. 
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Bokningar 

Om förskolan använder SchoolSofts tidsbokningsfunktion kan du här bli inbokad till träffar med 

förskolans personal (exempelvis inför ett utvecklingssamtal). Aktuella bokningar syns även på din 

Startsida. 

 

 
 

Om den föreslagna tiden passar dig klickar du på Bekräfta för att bekräfta att tiden passar. 
 

För att välja en annan tid, markera ur den förslagna tiden, markera den nya och klicka sedan Boka. 

Glöm inte att även klicka på Bekräfta för att bekräfta den nya tiden. 

 

Har du en tid föreslagen som inte passar men inte heller hittar någon tid att byta till, så kan du ändå 

ta bort tiden genom att klicka Avboka. 

När du har bekräftat din tid så går den inte längre att byta eller ta bort. Vill du ändra något nu får 

du kontakta den som skickat tidsbokningen. I exemplet ovan ser man att det är Lärare Nils 

Skolman som skapat bokningen. 
 

 

  

Lärare Nils Skolman 
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Meddelanden 

Om förskolan använder SchoolSofts meddelandefunktion kan du här ta emot Meddelanden från 

personalen på förskolan. Om förskolan tillåter kan du också skicka meddelanden till personalen. 

Vårdnadshavare kan inte skicka meddelanden till sitt barn eller andra barn och vårdnadshavare på 

förskolan. 

 

 

 

Klicka på Skapa nytt meddelande för att skicka ett meddelande. Välj mottagare (dubbelklicka på 
namnet eller markera och använd den blåa pil en som pekar åt höger), Ange en Rubrik och skriv 
sedan meddelandet i rutan Text och klicka på Skicka.  
Som standard är rutan Visa mottagare i meddelandet inte ibockad och det rekommenderas att 
låta det vara så av GDPR-skäl. 

Under fliken Inkorg ser du de meddelanden som skickats till dig. För att läsa ett meddelande klickar du 
bara på rubrikraden så fälls innehållet ut. Klicka på knapparna Besvara eller Ta bort för att göra något av 
detta. Borttagna meddelande hamnar i Papperskorgen. 

Under fliken Skickade ser du meddelanden du skickat. Du kan även här välja att Ta bort på samma sätt 
som ovan. Meddelandet hamnar då i Papperskorgen. 

Under fliken Papperskorg hamnar de meddelanden du har tagit bort från Inkorg eller Skickade. Här finns 
även en knapp Töm papperskorgen när du vill ta bort meddelanden permanent. Du kan också ångra 
borttagning av ett meddelande genom att klicka på meddelandet och sedan på knappen Ångra 
borttagning.  

Tips! Titta ordentligt igenom din Papperskorg innan du tömmer den. Därefter kan du inte längre ångra dig. 
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Kontaktlistor 

Här ser du adressuppgifter och telefonnummer till personalen på förskolans alla avdelningar. 

 

 

  



12 

Aktiviteter 

Min portfolio 

Här hittar du dokument som förskolans personal har laddat upp till ditt barn. Klicka på länken för att 
se dokumentet eller spara det på din dator. 
 
Du kan skriva en kommentar tillbaks till personalen i rutan Kommentar vårdnadshavare. Om du 
klickar på bildlänken kan du ladda ner bilden i dess verkliga storlek. 
 

 
 

Du kan själv ladda upp ett dokument eller bild i ditt barns portfolio som då visas för pedagogerna. 
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1. Klicka på Lägg till nytt arbete. 

2. Sätt en Rubrik på arbetet och skriv in en eventuell beskrivning. 

3. Välj om det ska kopplas till en specifik aktivitet av de som finns listade här. 

4. Kryssa i Skicka meddelande till undervisande lärare om du vill att det ska skickas ett 

meddelande till ansvarig pedagogs inkorg om att du har laddat upp något i 

portfolion. 

5. Ladda upp fil om du lägga till en bild eller en textfil från din dator. 

6. Om filen är en jpg-fil (bild) kommer bilden att visas som en miniatyr när portfolion visas. 

Om du bifogar en textfil, gör det då helst gör det i formatet PDF. Risken är annars att mottagaren 

inte kan öppna just ditt dokument om det är gjort i ett program som mottagaren saknar stöd för 

på sin dator. 

7. Du kan också lämna en kommentar i rutan Kommentar vårdnadshavare. 

8. Spara. 

9. Dokumentet syns för all personal på avdelningen. 
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Hämtning/Lämning 

Under Hämtning/Lämning rapporterar du vilka tider ditt barn kommer att vara på förskolan samt om 

ditt barn är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom. 

 

Mina tider 

Här kan du meddela förskolan mellan vilka tider ditt barn kommer att vara på plats. 
 

  
 

1. Klicka på en vecka för att ändra information om dagarna i den veckan. 

2. Fyll i tiderna för Lämnas - Hämtas. Ange tid i formatet hh:mm, exempelvis 07:30. 

3. Välj om dina ändringar ska gälla bara för den aktuella veckan eller i något annat intervall. 

För att ange eller ändra tid för flera veckor, ange veckor som nummer separerade med ',' 

eller som ett intervall separerat med '-', exempelvis 3,5,7,9-14,15. 

4. Skriv in en eventuell Kommentar från vårdnadshavare till personalen på skolan 
5. Klicka på Spara för att registrera tiderna. 
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Om du har flera barn på samma förskola kan du välja att kopiera dina tider till de övriga 

barnen. Markera då Kopiera tider och välj vilka barn tiderna ska kopieras till. Du kan också 

välja att Kopiera kommentar. 
 

 
 

Kursiva tider i kalendern innebär att det finns tider anmälda för dagar som ej är aktiva i 

förskoleperioden. 

Du får en varning om din anmälda tid överstiger den kontraktstid som är angiven för förskolan. 

Den kommer inte hindra dig från att anmäla fler tider. 

 

 

 
Angiven kontraktstid = den tid som förskolan angivit att ni abonnerar på. 

Anmäld tid = den tid som du har anmält under Mina tider. 

Faktisk tid = den tid som personalen på förskolan har angett att ditt barn varit på plats. 

 
Frånvaroanmälan 

Här kan du meddela om ditt barn kommer att vara frånvarande från förskolan. 
 

 

 

1. Bocka i rutan under Frånv. för den dag/dagar som ditt barn kommer att vara frånvarande under 

nuvarande vecka. 

2. Klicka på Spara för att frånvaron ska registreras. 


