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Osloskolen lanserer 

Skolemelding
– en meldings-app for foresatte, elever og ansatte

Til foresatte



Vi oppfordrer alle foresatte til 

å laste ned appen

"Skolemelding foresatte"  



• Få informasjonen fra skolen "rett i lomma" 

• Få push-varsel når det kommer melding

• Logge på med firesifret kode

• Sende melding til barnets kontaktlærer/faglærer 

eller andre ansatte på skolen

• Svare på meldinger du har fått fra skolen

• Enkelt se hvilke meldinger som gjelder hvilket barn

• Få samlet oversikt over sendte og mottatte 

meldinger

Med appen kan du: 



Appen er en del av Skoleplattform Oslo. Du kan lese 

meldingene fra skolen i den kanalen som passer for 

deg. 

Du kan lese meldingene fra skolen: 

– I appen

– I meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo 

(pålogging via skolens nettside) 

–På e-post

Du kan skru av automatisk videresending av 

meldinger til e-post under Min profil (i appen og 

Portalen). 

Større valgfrihet for foresatte



• Last ned Skolemelding til telefon eller 

nettbrett 

• I AppStore eller Google Play søker du 

opp appen Skolemelding foresatte

Slik laster du ned appen



• Første gang du logger på, bruker du 

ID-porten. Det er samme pålogging 

som til Skoleplattform Oslo eller 

nettbank.  

• Du får beskjed om å lage en 

firesifret PIN-kode.

• Neste gang du logger på, bruker du 

PIN-koden.  

Slik logger du deg på



Hvis du har sykt barn, kan du melde fravær i appen. 

Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer. 

1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær". 

2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis 

barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken 

skolen det gjelder.  

3. Skriv beskjeden, og trykk Send. 

Det er fortsaA mulig å melde fravær via SMS: Tlf.nr. 59 44 72 70 

Slik melder du fravær for ditt barn



• I kommunikasjon med foresatte

• I kommunikasjon med elevene

• Vi ønsker at foresatte skal bruke appen når:

–De skal melde fravær for sitt barn

• Vi ønsker at elevene skal bruke appen når:

Slik skal vi på skolen bruke appen:  



Last ned brukerveiledning for foresatte 



Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned appen 

"Skolemelding foresatte"  



Skoleåret 2018-19



• 368 elever i ordinært løp – 13 klasser

• 9 elever i mottaksklasser

• 10 elever (10.trinn) tar Vg1 i matematikk eller engelsk på Ullern vgs

• 1 elev på 9.trinn tar engelsk på 2.klasse nivå på Ullern vgs

• 3 elever på 10.trinn tar matematikk på 3.klasse nivå på Ullern vgs

• X antall elever på 9.trinn tar matematikk eller engelsk på 10.trinns nivå på Øraker



Tettere fagsamarbeid i basisfag på skolen:

- Mer likhet i undervisningen

- Metodeansvarlighet

- Større deling av pedagogiske erfaringer

- Våre elever – løfte i flokk

- Mindre variasjon i resultater

- Større fleksibilitet i organiseringen av basisfag

- Samarbeid med ILS

Strategisk plan 2018



9.trinn



Forventninger



"ALLE elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring."   Opplæringsloven kapittel 9A

Krenkelser



Ved Øraker skole skal lekser være satt inn i en pedagogisk sammenheng, føre til 

mestring og følges opp.

1. Forutsigbarhet for elevene

2. Type lekser

3. Mestring og tilpassete oppgaver

4. Tilbakemeldinger på lekser                                  

Lekser



• Tilbakemeldinger på elevarbeid kan gis skriftlig eller muntlig. 

• Tilbakemeldinger er ikke alltid karakterer.

• Tilbakemeldinger skal i all hovedsak gis innen 14 dager. Lærer gir elevene beskjed 

hvis det tar lengre tid før tilbakemeldingene kan gis.

• Vi gir muntlige/skriftlige tilbakemeldinger før karakterer.

• Karakterer legges ut på Its etter skoledagens slutt.

• Terminvurderinger offentliggjøres på Its etter skoledagen slutt.

Tilbakemeldinger



Fortsatt godt møte!


