
 

 
NY LÆRINGPLATTFORM I FÆRDERSKOLEN 

 

Fra nyttår erstattes Fronter med Skooler i alle Færder-skolene (… også kalt LMS - Learning management system). 

Vi anbefaler foresatte å installere Skooler-appen fra Google Play/Appstore eller gå inn på Skooler Foresatteportal på Internettet (… hold inne 

Ctrl + klikk på det blå tekstfeltet): 

 

 

Logg inn med ID-porten og sjekk. Du får tilgang til barna dine hvis de er elever i Færder-skolen, og du kan følge med på fravær og mye mer etter 

hvert som skolene tar funksjonene i bruk (se eksempelsider til slutt i dette dokumentet). 

Blir tatt gradvis i bruk 
Lenger ned følger en oversikt over de viktigste funksjonene i Skooler. Vi kommer imidlertid til å innføre dem gradvis og med en forsiktig 

minimumsframdrift. Det har vært store digitale omveltninger for både elever og ansatte nå i og med at vi innførte Office 365 for halvannet år 

siden, og alle må få litt tid på seg til å finne ut av dette siste nye verktøyet. Skolene skal skaffe seg erfaringer for å bli enige om felles standarder 

for bruk, og det må nødvendigvis også ta noe tid.  

https://info.skooler.com/e2t/c/*W8ZB0cJ95prdbW7xN7Y43F6kPx0/*VvHLXt7hWDB7W92tW7Y1XXQjm0/5/f18dQhb0SnGW9hxTpbN8rh7VgHyjJqW3M2slv1p8hSxW3hHhdB5zh-NRVnQ9Qq8_1K55N54Wc7JmV9QHN8W1PGmHS6NpW31mq-c52HMhMW568jxP2NTXptN2MTPSyKng6qW1Wg4bj2ffch-N30HVcxK3HFhW8W5ZBz8V6fdMW45WwvK2TK-k4W2FVd2v3SQgn2W3_CV3g3V_TcnVxjlJD1YTF-HN7TnJrlVCH2ZW39Hsnw38y_McW4ldc768hz0YsW806yj370ml3sW3qcR2W88z3qWW852h5K79_yqQW6_41Pw92S-B2W7JDb5f5yPPLPW6Jsfhn8MNxjcW4qrmzP83Gw4qW49mtfT2Fr9fFW65RhPb5xlwF4W4cBrYj8TJpBRW2NgGBt8XQzlCW78Y-fl2vKN0ZW5SCF8v7JgRlDW5R2n1D9dkZyTW7lbm0c5ppMs7W49v3Ly49kJ93W1rdrs_22TNxnV9Mb5Z48wrmkW62l-Mt62Ln0fW61LpNq8zrLjLW7z31-97w3zzLW7qKFBT5mSYQ1W7X7pL88CMlV9W5dzJ0K3-YTRdW4dTv_q6GzcXWVJ-hlF8-2YvfW2pglVT6vc-Z6W5tYdBW4HzlXl0


Minimumsframdrift våren 2019 

• Fra nyttår: Fraværet føres i Skooler 

• Fra uke 9: Ukeplaner publiseres i Skooler (og ikke på hjemmesidene lenger) 

• Før påske: Utprøving av Oppgaveverktøyet og kommunikasjon med foresatte (se nedenfor). 

(Det er lov å innføre funksjoner i et raskere tempo for dem som ønsker det. For de yngste blir det naturligvis nødvendige tilpasninger.) 

Fra høsten 2019 
Vi fortsetter med en plan for videre minimumsframdrift. 

Vårhalvåret 2020 
Skooler kommer i full drift i løpet av vårhalvåret. 

Skooler inngår i våre planer 
Skooler inngår i vår IKT-strategi for Færderskolen – Elevenes læring, som er under revisjon i disse dager. Se to utklipte punkter fra forslaget til 

revidert versjon av planen her: 

2. Mål skoleårene 2018-2022 

2.2. Lærerne 
[…] 

Lærerne bruker ny LMS-løsning (Skooler) til: 

• planlegging, veiledning og vurdering i forhold til gjeldende læreplaner og vurderingsforskriften 

• dokumentasjon på gjennomført opplæring 

• oversikt over elevens utvikling ved halvårssamtaler (IUP-verktøyet), som gjøres tilgjengelig for foresatte 

• plagiatkontroll (ungdomsskolene)  

• sikker og lovlig lagring av vurderinger, karakterer og elevinformasjon 

• føring av fravær og anmerkninger 



 

2.4. De foresatte 
Ny LMS-løsning (Skooler): 

• De foresatte kan logge seg inn og følge med på elevenes læring (oppgaver/innleveringer, karakterer, andre 

oppsummerende vurderinger, fravær, anmerkninger …). 

• De foresatte henter ut oversikt over elevens utvikling ved halvårssamtaler (IUP-verktøyet). 

• De foresatte kan kommunisere enkelt, effektivt og oversiktlig med skolen via ny LMS-løsning 

(toveiskommunikasjon). 

 

Oversikt over foresattesider i Skooler. 
Se et utvalg av Skoolers funksjoner på de neste sidene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dashbord foresatte:  

 

Klikk her og velg hvilket av barna dine du vil se. 



 

Fravær 

 



 

Vurderinger 

 



 

Individuell utviklingsplan (IUP) – til bruk ved halvårssamtalen 

 



 

Kommunikasjon hjem-skole 

 

Her kan du 

motta og svare 

på 

fellesmeldinger 

fra skolen. 

Her kan du 

chatte med 

valgte lærere. 



 

Ressurser – skolen kan legge ut aktuelle lenker for foresatte. 

 


