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Hva er It`slearning og hva bruker elevene det til?
En læringsplattform kan ses på som en digital skole. Her finnes lærestoff, aktuell programvare og
lenker til ulikt fagstoff organisert i klasserom eller fagrom. Hvert elevtrinn eller gruppe har sitt eget
avgrensede område på læringsplattformen, og hver elev har sitt område (mapper, meldinger, lenker
osv.). Det elektroniske klasserommet kan tilpasses det elevene til enhver tid arbeider med.

Hva kan du som foresatt forvente å se i It`slearning?
Avhengig av hva den enkelte skole legger opp til kan man for eksempel finne:
• Fravær
• Orden og adferdsanmerkninger
• Vurderinger på tester, prøver og innleveringer
• Frister og gjøremål
• Annen relevant informasjon fra lærer og skole som for eksempel ukeplaner, halvårsplaner og
infoskriv

Hvordan logge inn som foresatt i It`slearning?
Gå til: http://innherred.itslearning.com/elogin
Velg Logg på med IDporten, trykk Fortsett og velg ønsket påloggingsløsning.

Problemer med innlogging kan rettes til DIFI på grønt nummer 800 30 300 eller se
http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte

Retningslinjer for foresatte i digitalt skole-hjem samarbeid
via It`slearning
Hva er de foresattes ansvar:
•

•
•
•

Å melde fra til skolen og folkeregisteret ved endringer i opplysninger om barnet og de
foresatte. Dette gjelder også hvis noen av foreldrene ikke har foreldreansvar.
(dokumentasjon fremlegges)
Å melde fra til skolen om de oppdager feil i systemet
Å behandle informasjon som ligger i It`slearning med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hva er elevens ansvar:
•
•
•

Å melde fra til skolen om de oppdager feil i systemet
Å behandle informasjon som ligger i It`slearning med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hva er skolens ansvar:
•
•
•
•
•

Å holde det skoleadministrative systemet oppdatert med korrekte opplysninger om barnet
og de foresatte
Sørge for at kun de riktige elever, lærere og foresatte har tilgang
Sørge for at innholdet i It`slearning er oppdatert og korrekt
Å behandle informasjon som ligger i It`slearning med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hvem har tilgang:
Tilgangene til It`slearning er gitt til de personene som skolene har registrert som barnets
hovedforesatt 1 og hovedforesatt 2.
Foreldre med felles/delt foreldreansvar har begge tilgang til It`slearning.
Hvis den ene av foreldrene sitter med foreldreansvaret alene må dokumentasjon fra rettskraftig
myndighet fremlegges skolen hvis den andre ikke skal ha tilgang til It’slearning.
Hvem som skal få tilgang kan besvares med bakgrunn i bestemmelsene om foreldreansvar i
barnelova kapittel fem. Hovedregelen er at foreldre med foreldreansvar har krav på informasjon fra
skolen om sitt barn. Hvis den ene av foreldrene har hovedansvaret alene har den andre forelderen
likevel rett på informasjon, men her er det ikke snakk om løpende oppdateringer. (informasjon gis
etter konkret forespørsel, jmf barnelova §47)
Etter disse bestemmelsene er det naturlig at foreldre med delt /felles foreldreansvar får tilgang til de
samme opplysningene om elevene via It`slearning, men at dette ikke gjelder foreldre som ikke har
delt foreldreansvar.

Begrensninger i innsynsretten:
Retten til informasjon omfatter imidlertid ikke opplysninger eller vurdering som gjelder
klassekamerater eller andre elever. I tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen skal skolen heller ikke
gi opplysninger eller vurderinger om forhold som gjelder den andre forelderen eller elevens
hjemmeforhold.

Retningslinjene er laget med utgangspunkt i Foresattes tilgang til skolens digitale læringsplattform - Senter for
IKT i utdanningen

