edWise: Min profil
1. Första gången du loggar in kommer du till en introduktion i edWise där du fyller i
information om dig själv.
2. Klicka på Till introduktionen.

Bild 1 Första gången du loggar in kommer du hit.

Fyll i dina kontaktuppgifter
Under Kontaktuppgifter anger du bland annat din e-postadress. Det är viktigt att ha en aktuell
e-postadress i systemet så att du får viktig information från skolan.
1. Skriv in din e-postadress.
2. Vi rekommenderar att du markerar att Interna meddelanden i systemet vidarebefordras till
din e-postadress. Interna meddelanden skickar lärare för att påminna och informera om nya
saker som finns inlagda i portalen. Det kan vara att det är dags att boka utvecklingssamtal
eller att det finns elevdokumentation att ta del av.
3. Klicka på Nästa.
Personlig presentation
1. Här kan du om du vill skriva en text om dig själv, ladda upp en bild och skriva vilka sociala
medier du använder.
2. Informationen du skrivit om dig presenteras när någon klickar på ditt namn. Bilden du
laddat upp visas när du skickar interna meddelanden till någon.

3. All information du skriver in i Min profil visas när du eller någon annan klickar på ditt namn.
4. Väljer du att inte lägga in en bild visas en ikon.
5. Klicka på Nästa.

Lägger ditt barn upp en bild i Personlig presentation visas den i ditt menyval för det barnet.
Nedan har Svea lagt in en bild men inte John.

Interna meddelanden. Karin (vårdnadshavare) har inte lagt in en bild på sig själv. Det har
däremot Elin Lärare gjort.
Anpassa
Under Anpassa gör du följande inställningar:
 Språk för menyer och hjälptexter väljer du svenska, engelska eller finska.
 Textstorlek ändrar textens storlek i lärportalen.

Uppdatera dina uppgifter
Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att klicka på
Min profil under visningsytan.

Logga ut
Logga alltid ut genom valet Logga ut och stäng därefter webbläsarens fönster.

