Handledning för vårdnadshavare (inloggning och e-tjänster)
Vad kan du göra i edWise?
Lärportalen edWise stödjer skolans pedagogiska och administrativa processer. Målet är att
hjälpa dina barn att lära och utvecklas, att stödja deras lärares arbete med planering,
genomförande, dokumentation och uppföljning, samt att underlätta samarbetet mellan hem
och skola. Via din inloggning som vårdnadshavare kan du:
• ta del av ditt barns frånvaro.
• Se och skriva ut ditt/dina barns schema. (inte alla skolor använder möjligheten)
• Läsa nyheter som är riktade till dig som vårdnadshavare eller nyheter som rör ditt
barn.
• Se ditt eller dina barns kalenderaktiviteter.
• Hitta kontaktinformation till ditt barns mentor och lärare.
• Läsa, skicka och ta emot interna meddelanden.
• Ta del av ditt barns elevdokumentation som IUP (Individuella utvecklingsplan),
omdömen från alla ämnen och Pedagogiska planeringar.
• Boka utvecklingssamtal.
• Via samarbetsytor (Rum) följa ditt barns skolarbete.
• Nå tjänster för förskola och fritidshem. Här ansöker du bland annat om plats, ändrar
inkomstuppgifter, lämnar in schema eller avslutar placering.

Logga in med e-legitimation

Inloggning till edWise sker genom www.sandviken.se/e-service

Härifrån klickar du vidare till ”Utbildning och barnomsorg”

Därefter väljer du antingen Förskola/fritidshem, ansökan, schemaändringar, inkomstuppgift Edwise eller Information till vårdnadshavare (Digital IUP) - Edwise för att komma till
inloggningsfönstret

Välj VH eID och i nästa ruta som kommer
fram klickar du på den typ av
e-legitimation du har.

Ett nytt fönster öppnas där du skriver in din PIN-kod eller
ditt lösenord. Hur du loggar in beror på vilken typ av
e-legitimation du har.

När du har loggat in i edWise kan du ta del av skolans dokumentation av ditt/dina barn
utveckling. Välj barn i översikten och sedan Min utveckling.

Du når också tjänsten för förskola/fritidshem där du bl a lägger in schema.

Rum

Du kan följa klassens arbete i rum, samarbetsytor för olika berörda i förskolans och skolans
värld. OBS, olika skolor har kommit olika långt med sina rum, kontakta ditt barns mentor för
att höra om det finns rum skapade där vårdnadshavare kan deltaga.

För att komma till rum, klicka
på ikonen Rum och välj Rum,
obs ej Gamla rum.
Då öppnas en översikt över de
rum som du har tillgång till.
Välj det rum som du vill gå in i.

Så här kan ett rum se ut:

