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Information om inloggning i edwise via BankID/Mobilt BankID 

Du loggar in genom att klicka direkt på denna länk på kommunens hemsida: 

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/edWise/  

 

Inloggningen via användarnamn och lösenord upphörde 2017. Vi bytte system bl.a. för att 

leva upp till datainspektionens krav om säker hantering av personuppgifter! 

Logga in, fyll i ditt personnummer och legitimera dig via Bank-ID. 

 

 

Min profil  

1. Första gången du loggar in kommer du till en introduktion där du fyller i information 

om dig själv.  

2. Klicka på Till introduktionen. 

 

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/edWise/
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Vad är lärportalen och vad kan jag göra där? 

Lärportalen edWise är en webbaserad lärportal som 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.  

Fyll i dina kontaktuppgifter  

Under Kontaktuppgifter anger du bland annat din e-postadress. Det är viktigt att ha en aktuell 

epostadress i systemet om du får information från skolan via edWise  

1. Skriv in din e-postadress och bocka i ”Vidarebefordra interna meddelanden…..” 

2. Skriv in rätt mobiltelefonnummer. Om du dessutom alltid rättar/uppdaterar ditt 

mobiltelefonnummer i e-Tjänst förskola och fritidshem så blir det direkt uppdaterat i 

Pro Capita. Lifecare planering förskola och fritidshem och edwise lagras i Pro Capita 

och all information går ut till våra olika system härifrån. Det är särskilt viktigt att du 

angivit rätt mobiltelefonnummer i e-tjänsten för att du t.ex. ska kunna anmäla frånvaro 

via SMS. 

3. Klicka på Nästa och spara sedan dina ändringar 

 

 

 

Uppdatera dina uppgifter  

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

 

Rätt mobilnummer! 
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Logga ut  

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

Lär känna lärportalen edWise 

När du loggar in kommer du till startsidan.  

Startsidan har en toppmeny och en visningsyta. Visningsytan används inte så mycket i vår 

kommun. 

Under Händelser kan du i exemplet se Framåtsyftande planering och Frånvaro att ta del av för 

Molly…har du några rubriker här så klicka på dem och se vad de innehåller 

 

 

Barnmenyn 

När du klickar på ditt barn så får du upp barnmenyn: 

 

 Kalender använder vi oftast inte i edwise – vi använder Google istället 

 Boka utvecklingssamtal är en modul som vissa använder. Lärarna informerar er om de 

använder den och hur ni i så fall gör 

 Min utveckling. Här ser du Framåtsyftande planeringar. Omdömen årskurs 1-5 etc. 

 Frånvaro. Här kan du se elevens frånvaro på olika sätt - nedan visas en schemameny. 

Även här är det olika på de olika skolorna vad du kan se och inte se 

Toppmenyn  
 

Menyn har ett antal menyval och några av dem har en undermeny. Klicka på menyvalet för 

att se och välja undermenyerna. 

 Start: Klicka här för att komma tillbaka till startsidan. 

 Kontakt: Under Kontaktlista hittar du kontaktinformation till ditt barns mentor och 

lärare. Under Meddelanden läser, skickar och tar du emot interna meddelanden.  

 Ditt/ dina barn: Här finns tjänster som är kopplade till ditt barn.  

 Logga ut: Klicka här för att logga ut. 
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Min utveckling 

Så här ser vår menyrad ut: 

 

 Omdöme år 1- 5, Underlag för utvecklingssamtal år 6 -9 Framåtsyftande planering 

syns för alla. Pedagogisk planering om lärarna använder det. Här får ni i så fall 

information via era lärare 

 Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning. Är interna dokument för lärarkåren, 

som i vissa fall delas med vårdnadshavarna. 

 Klicka på Min utveckling så kan klicka  på de dokumentrubriker du vill se. 

 

Frånvaro 

Det går att anmäla frånvaro via edwise. Nu använder vi SMS-frånvaro, precis som i Lifecare 

planering förskola och fritidshem. Via SMS kan man som förälder direkt kan anmäla 

sjukfrånvaro för både fritidshem och skola samtidigt. 

Det går redan nu att anmäla frånvaro via SMS för alla. Skolorna får sedan informera vidare 

hur man gör övergången utifrån de tidigare rutiner som man har. 

  

När du klickar på Frånvaro i edwise så kan se närvaro och frånvaro i en schemavy.  

 

Gör så här: 

Klicka på menyalternativet Visa närvaro/frånvaro 

Varje post i schemat innehåller information om klass, ämne, hur lång eventuell frånvaron var 

samt lärarens signatur. 

 Blå: Läraren har inte rapporterat ännu för den lektionen.  

 Grön: De lektioner som lärare har rapporterat att barnet har varit närvarande.  

 Gul: Barnet har en giltig frånvaro, d.v.s. en sådan som du rapporterat in.  

 Röd: Barnet har ogiltig frånvaro på dessa lektioner. 
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Boka tid för utvecklingssamtal (Används av vissa) 

Inför perioder med utvecklingssamtal lägger mentor ut tider som du kan boka. Du kan boka 

tid på två sätt, antingen via ditt barns meny och Boka utvecklingssamtal via Meddelanden om 

mentor skickat ut meddelande om att boka en tid 

 

 

  

Sjukanmälan via SMS - Så här gör du  

• SMS skickas till 076-944 60 24 

• Ni måste ha rätt telefonnummer angivna. Det går endast att skicka SMS från dessa 

telefoner (detta för att sjukanmälan inte ska kunna missbrukas) 

• Frånvaroanmälan (sjukanmälan) kan göras efter kl. 18.00 för nästkommande dag 

och till 10.00 innevarande dag 

• Viktigt att använda givna format enligt nedan. Formatet klarar både 10 och 12 

siffror i personnumret och flera varianter på tidsangivelser 

Frånvaro (= sjukanmälan) till skola och fritidshem 

Skriv  Frånvaro Personnummer  T.ex:  Frånvaro 010814-3201 

eller skriv Frv Personnummer   T.ex:  Frv 010814-3201 

Frånvaro (= sjukanmälan) till skola och fritidshem. Del av dag 

Skriv  Frånvaro Personnummer Tid T.ex: Frånvaro 010814-TF01 1000 – 1200 

eller skriv Frv Personnummer Tid T.ex: Frv 010814-TF01 10.00-12.00 

När du skickat SMS:et så får du en automatisk bekräftelse så att du vet att anmälan gått fram 

eller om du har skrivit något på fel sätt. 
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Schemavisning på hemsidan  

Under läsåret 2017-2018 använder vi två olika schemasystem på våra olika skolor. Dessa 

heter Skola 24 och TimeEdit 

De skolor som lägger sina scheman i skola 24 kan publicera dem i schemavisaren på 

hemsidan. De första skolorna som gör TimeEdit-schema kommer att kunna göra något 

liknande  

Är din skola med? 

Gå in och titta på hemsidan på Scheman så får du svaren där 

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Scheman/  

 

 

Sammanställt av: 

Sune.carlsson@morbylanga.se  

 

 

 

 

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Scheman/
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