Grundskolans e-tjänst – lärares, elevers och föräldrars
yta för samarbete, information och kommunikation
Grundskolans e-tjänst fungerar med alla datorer,
surfplattor och smarta telefoner, om webbläsaren är
uppdaterad till den senaste versionen.
Se mer här i filmen om grundskolans e-tjänst
www.skelleftea.se/instruktionsfilmer

Så här loggar du in
Gå till hub.infomentor.se Logga in med användarnamn och lösenord. Du har då möjlighet
att hämta hem appen InfoMentor Hub.
Kontakta kommunens kundtjänst om du saknar inloggningsuppgifter.
Du kan också logga in via appen Mitt Skellefteå eller via Skellefteå kommuns Mina sidor.
Från Mina sidor kan du logga in med e-legitimation, då kan du även ta del av publicerade
bedömningar.

Så här fungerar InfoMentor Hub
På startsidan är informationen uppdelad i olika boxar. Genom att klicka på en box, öppnas
fler funktioner. Har du flera barn som du är vårdnadshavare för kan du se alla barn med
samma inloggning. Antalet boxar kan variera mellan skolor eftersom det är rektor på
respektive skola som avgör vilka funktioner som används.
Du som inte kan använda e-tjänsten kan få motsvarande information på papper.
Boxar som finns på alla skolor

Veckoplan
En översikt över vad som händer vecka för vecka
med veckobrev, information och läxor.

Nyheter
Här visas de nyheter som skolan har
publicerat.

Schema
Här ser du schemat och du kan välja vilken dag
eller vecka du vill titta på.

Frånvaro
Här kan du rapportera sjukfrånvaro direkt i
upp till två dagar. Du kan också rapportera
sjukfrånvaro för del av dag.

Klasslista
Här hittar du klasslistan med kontaktuppgifter
och du kan skicka e-post till vårdnadshavare och
mentorer/klassföreståndare.
Kalendarium
Här kan skolan informera om exempelvis
kompetensutvecklingsdagar och terminstider.

Sjukanmälan ska göras innan skoldagens
första lektion och kan göras kvällen innan.
(Om du saknar dator eller smartphone kan
du sjukanmäla ditt barn via kommunens
kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00, tryck
2.)

Vid frågor: kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst tel. 0910-735000
E-post: kundtjanst@skelleftea.se

