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Instruktion till HeddaUndervisning.com
På HeddaUndervisning.com kommer du som förälder och elev hitta viktig information
tillgängligt när som helst och var som helst där du har tillgång till internet. Materialet
kommer att växa och utvecklas under läsåret, men viss grundinfo finns redan i samband med
skolstart.










Information från skolledningen (Skolledningsinfo) – löpande istället för de mail som
tidigare skickats ut några gånger per år. Informationen är företrädelsevis på svenska,
men mer betydande information om möten, anmälningar, etc. kommer även att
skrivas på engelska.
Länk för eleverna in till SharePoint och delningsyta i molnet som vi under kommande
läsår ska bygga upp. Där kommer läxmaterial, pedagogiska planeringar, länkar, digital
inlämning etc. att finnas. Den delen av sidan kräver elevernas individuella inlogg, så
om ni föräldrar vill se så får ni använda era barns inlogg.
Skolans scheman – klass för klass, etc. Under höstterminen kommer denna möjlighet
förhoppningsvis även att kunna lösas via en app i en smartphone.
FAQ (Frequently Asked Questions) – här kommer du att hitta allt ifrån läsårstider,
lathundar om hur du skapar genväg i telefonen till HeddaUndervisning, länkar till
rutiner och blanketter etc.
Det finns även en direktväg in i Dexter och skolans facebooksida för elever såväl som
föräldrar.
Alla elever har ett Office365-konto – det är genom det inloggningen som man når
SharePoint – därför finns en direktlänk för inloggning dit om man inte redan är
inloggad.
På sidan finns även några Kalendrar. Där kan man hitta kommande examinationer
(prov) för respektive årskurs, samt en skolkalender där presenteras aktiviteter som
avviker från det vanliga schemat.

Från höstterminsstart kommer denna sida att vara den kommunikationsväg skolledningen
kommer att använda sig av för att informera er vårdnadshavare istället för istället för
gruppmail. Det kommer alltså att vara varje vårdnadshavares ansvar att hålla sig informerad
om vad som sker på skolan genom att läsa på HeddaUndervisning.com.
För att det ska vara så enkelt som möjligt att hålla sig informerad så vill vi tipsa er om olika
sätta att tillgängliggöra sidan för er användare: man kan prenumerera på uppdateringar, ha
en genväg (ser ut som en app) i telefonen, eller ha en ikon på skrivbordet på sin dator. Se
nedan för instruktioner för hur man gör – så kan du välja vilket sätt som fungerar bäst för
dig.
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Prenumerera på sidan via mail
För att prenumerera på sidan så att du får ett mail varje gång skolledarinformationen
uppdateras gör du följande:
1. Öppna sidan www.heddaundervisning.com, längst nere
i högra hörnet finns en liten ruta där det står ”Följ” –
klicka på den.

2. Då öppnas följande fönster. Skriv in den mailadress du vill ha
prenumerationen till och klicka sedan ”Skapa konto ”. Om du
har ett Wordpresskonto sedan tidigare så är allt klart då du
gjort detta, om inte fyller du i formuläret för att skapa ett
wordpresskonto. Wordpress är det webbverktyg som sidan
är skapad i. Man behöver inte ha en egen blogg eller
använda någon annan av wordpress tjänster för att ha ett
konto. Ett wordpresskonto är helt gratis.

3. Strax (efter att du skapat ett konto om du inte hade nåt
sedan tidigare) öppnas ett fönster med följande bekräftelse –
glöm bara inte att omgående öppna det bekräftelsemail du
fått för att bekräfta prenumerationen. Därefter får du ett
mail varje gång skolledarinformationen uppdateras.

Genväg på hemskärmen i din smartphone – iPhone eller Android
Om du vill ha sidan som app/genväg på hemskärmen i en iPhone gör du
enligt följande:
1. Gå till din webbläsare på telefonen (Safari – om du inte använder
annan läsare du laddat ner). Öppna webbsidan
www.heddaundervisning.com Då öppnas följande vy. Klicka då på
- symbolen längst ner på skärmen.
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2. Då öppnas följande vy. Klicka då på
- symbolen (Lägg till på
hemskärmen). Om symbolen inte syns direkt så är det bara att
scrolla åt höger.

3. Då öppnas följande vy. Klicka då på ”Lägg till”. Då hamnar den blå
symbolen med W:et
på din ”Hemskärm” och ser ut som en
app. Då kan du när som helst öppna HeddaUndervisning.com utan
att mata in adressen.

Om du vill ha sidan som app/genväg på hemskärmen i en Android-telefon gör du enligt
följande:
1. Gå till din webbläsare på telefonen. Öppna webbsidan
www.heddaundervisning.com Då öppnas följande vy. Klicka då på
”Inställningar”
- symbolen längst ner på skärmen.

2. Då öppnas följande vy. Klicka på ”Lägg till bokmärke”.
Klicka därefter på symbolen ”Bokmärken
och historik” (till höger om föregående symbol)
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3. Då öppnas följande vy. Där hamnar ditt senaste bokmärke överst, i
det här fallet ”HeddaUndervisning….”. Tryck på bokmärket i ett par
tre sekunder för att öppna nästa, och sista vyn för att placera länken
på ”hemskärmen”.

4. Då öppnas följande vy. Klicka på ”Lägg till genväg på startsidan”. Då
hamnar den lilla symbolen med W:et
på din
startsida/hemskärm. Då kan du när som helst öppna
HeddaUndervisning.com utan att mata in adressen.

Skapa enkelt en genväg/ikon att placera på skrivbordet på din dator
För dig som vill ha sidan lättillgänglig direkt på din datorskärm så finns ett mycket enkelt sätt
att göra det.
1. Gå in på din webbläsare och öppna
www.heddaundervisning.com . Anpassa sedan läsfönstret något
genom att förminska det något så att du ser en del av
”skrivbordet” bakom webbläsarens fönster. Det gör du genom
att genom att klicka på anpassningssymbolen längst uppe i
högra hörnet
2. Ställ sedan markören (muspekaren) enligt nedan i
adressfältet.
a. I webbläsaren explorer så innebär det att
man ställer sig på W-symbolen.
b. I webbläsaren Chrome så innebär det att
man ställer sig på texten längst till vänster i
adressfältet.
3. Håll sedan vänster musknapp nedtryckt och ”dra” ut adressen ut på skrivbordet och
släpp sedan musknappen där du vill placera genvägen (man gör en så kallad ”drag
and drop”). Nu ligger genvägen in i heddaundervisning.com fast på skrivbordet och
du behöver bara dubbelklicka på genvägen så kommer du direkt in på sidan.
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