
Till er som vill lära dig använda Infomentor på egen hand hemma! 

 

Börja gärna med att titta på filmen om InfoMentor Hub som finns på youtube.se (anpassad för dig som är elev 

eller vårdnadshavare) »   

 

Så här loggar du in 

Gå till www.infomentor.se och tryck på Logga in i övre högra hörnet eller logga in via hub.infomentor.se. Tips! 

Lägg till sidan som ett bokmärke, så blir det enklare nästa gång!  

Skriv in dina användaruppgifter och lösenord. De allra flesta har sitt förnamn och efternamn som användarnamn 

t.ex. åsakarlsson alltså inga stora bokstäver och utan punkt. Har ni flera efternamn är det endast det första 

efternamnet som gäller.  Vi skickar med engångskoder som fungerar som lösenord. När du loggat in i kommer 

systemet be dig att ändra ditt lösenord. Ditt nya lösenord ska ha minst 8 tecken och ha minst 1 bokstav eller siffra. 

Det är bara du som har tillgång till ditt nya lösenord! 

Fungerar det inte hör ni av er till någon av administratörerna. 

Så här fungerar boxarna 

Med boxarna får du en snabb överblick över all information som finns i InfoMentor Hub. Om du väntar en liten 

stund, ser du att informationen dynamiskt liksom ”sveper fram”. Om du k lickar eller trycker på en box, öppnas fler 

funktioner! Du stänger en box via krysset i övre högra hörnet. 

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

Schema – här ser du schemat och du kan enkelt välja vilken dag, vecka etc du vill titta på. Här visas också vilken 

sal som lektionen ska vara i. 

Klasslista – här hittar du klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till vårdnadshavare 

och klassföreståndare. 

Frånvaro – i denna box visas all frånvaro (även lärarens kommentarer). För dig som vårdnadshavare är det 

också möjligt att rapportera frånvaro direkt via t ex mobilen! 

Kalendarium – här finns skolans kalendarium med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller 

nationella prov. 

Nyheter – här visas de nyheter som skolan har publicerat. Du kan också söka och fltrera bland nyheterna. 

 

När måste jag gå till familjewebben?  

InfoMentor Hub innehåller den mesta information du behöver till vardags. På startsidan i InfoMentor Hub f inns 

det  en lila box där du kan se om något har uppdaterats i familjewebben, t ex ny information i arbetsboken, nya 

elevanteckningar, pedagogiska planeringar eller omdömen. När du klickar eller trycker på den lila boxen, kommer 

du rakt in i familjewebben. 

 

Hur kommer jag tillbaka till InfoMentor Hub från familjewebben?  

Längst upp på familjewebben finns det en knapp som heter ”InfoMentor Hub”. Klicka eller tryck där, så kommer 

du tillbaka! 

 

Hur frånvarorapporterar jag i InfoMentor Hub?  

Om du är vårdnadshavare kan du rapportera frånvaro för ditt barn via InfoMentor Hub. Klicka eller tryck på 

frånvaroboxen. I boxen finns det en knapp som heter ”Rapportera frånvaro”. Klicka eller tryck på den knappen. 

Här kan du rapportera om ditt barn är frånvarande idag eller i morgon. När du rapporterar växlar boxen färg från 

grönt till rött. När sedan skolan har bekräftat frånvaron, så blir boxen grå! 

 

Funkar InfoMentor Hub med alla webbläsare? 

Nej. InfoMentor Hub bygger på den senaste tekniken och det innebär att du måste ha den senaste versionen av 

din webbläsare installerad. Om du inte har den senaste versionen, kommer du att uppmanas till att uppdatera så 

att du kan komma åt all funktionalitet. Om du inte uppdaterar, kommer du till en sida där du kan välja att antingen 

logga in i den gamla smartphone-lösningen eller gå vidare till familjewebben. Det har dock visat sig att Explorer 

11 krånglar lite för Infomentor, men då går det att t.ex. använda Google Crome, Firefox eller andra versioner av 

Explorer. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=62pZ2t4cd2s
http://www.youtube.com/watch?v=62pZ2t4cd2s


Funkar InfoMentor Hub med alla "prylar"? 

Ja. Den fungerar med alla datorer, läsplattor och smarta telefoner.  

 

Jag har fler än ett barn, hur fungerar det då?  

Jo, längst upp till höger på Startsidan står namnet på eleven. Klicka eller tryck där, så kan du sedan växla till 

ditt/dina andra barn. 

Det är tomt i kalendarium, varför det?  

Det beror på att skolan inte har lagt in någon information i sitt kalendarium. 

 

När ni kommit in i programmet gå in och fyll i adress, telefon nr.  hem/mobilnummer och 

 e-postadress. 

 

Med vänliga hälsningar Marie Karlsson Rektor Klockarhagsskolan 

 

 

Skolans administratörer  

Christer Nord  0591-64 175 christer.nord@hellefors.se 

Jenny Liodden 0591-64 173 jenny.liodden@hellefors.se 

Eva Jansson 0591-64 168 eva.jansson@hellefors.se 

Åsa Karlsson asa.karlsson@skola.hellefors.se 

Linda Igelström linda.igelstrom@skola.hellefors.se 
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