Infomentor - en introduktion för vårdnadshavare på
Linnéskolan
Varför infomentor?
Malmö stad har slutit ett avtal med Infomentor för att få en homogen och likvärdig
pedagogisk plattform för kommunens samtliga skolor. Detta bidrar till ökad samsyn kring
bedömning och skapar även möjligheter för lärare att ta del av varandras arbete. Elevers
dokumentation kopplat till individuell kunskapsutveckling blir också överförbar vid
eventuella skolbyte inom kommunen.

Infomentor ur ditt barns perspektiv
Vi har tidigare saknat en optimal plattform för ditt barn då det kommer till barnets möjlighet
att ta del av lärarnas pedagogiska planeringar. Att synliggöra ditt barns lärande är ett av
Linnéskolan åtagande och vi gläds åt att vi nu kan samla våra planeringar på ett och samma
ställe. I Infomentor skapar vi ”kunskapsrum” som innehåller det ditt barn behöver för att få
en förståelse och överblick kopplat till ämnenas aktuella arbetsområde. Ett kunskapsrum är
uppbyggt på följande sätt:
Pedagogisk planering – område, syfte, bedömning, bra att ha
Läroplansmål – Vilka förmågor/kunskapskrav arbetar vi med?
Årskurs 4–5: Konkretiserade kunskapskrav från skolverket
Årskurs 6–9: Skolverkets kunskapskrav, syfte och centralt innehåll.
Material
Årskurs 6–9: Konkretisering av skolverkets kunskapskrav. Eventuellt material kopplat till
arbetsområde ex. instuderingsfrågor etc.
Ditt barn kommer även få tillgång till följande funktioner från sin startsida på infomentor:
Schema – Under uppbyggnad, i dagsläget saknas ett par ämnespositioner
Kalender – Läxor, prov etc.
Nyheter – Allmän information

Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av Infomentor?
Tidigare har du varit beroende av ditt barns inloggning till Google Classroom för att ta del av
planering och bedömning. Detta ersätts nu av Infomentor där du som vårdnadshavare har
din egna inloggning till ditt specifika konto. Till dig som vårdnadshavare fungerar Infomentor
främst som en portal för planering och information.
Kunskapsrum
Du som vårdnadshavare kommer få ta del av precis samma information som ditt barn. På
detta sätt kan du få en överblick över vad ditt barn arbetar med i olika ämnen samt dess
planering.
Nyheter
Här kan både skolledning och lärare dela allmänna nyheter och dokument som tidigare
behövde skickas via mail.
Schema
Överblick över skoldagen (Observera att denna funktion i dagsläget ej är fullständig)

Vad kan jag som vårdnadshavare inte förvänta mig av infomentor
och varför?
Kalender - En stor del av lärarens dagliga arbete med elev sker i Google-miljö. När läraren
skapar en uppgift i Google Classroom så skapas exempelvis uppgiftens inlämning
automatiskt i Google Calendar. Denna synkar sedan med Infomentor vilket gör det möjligt
för ditt barn att nå denna kalender via Infomentor. Denna plattform är en del av Google
Education vilket gör att det ej är möjligt för dig som vårdnadshavare att få denna funktion
kopplat till Infomentor. Det ligger istället en direktlänk under nyheter i Infomentor som tar
er till klassens kalender för att du på ett så smidigt sätt som möjligt ska få tillgång till läxor,
prov, etc.
Frånvarorapportering
Du måste precis som tidigare rapportera eventuell frånvaro genom Skola24. Malmö stad har
valt att fortsätta använda sig av Skola24 då dess tjänst tillmötesgår behov av information på
flera språk. Detta behov täcks i dagsläget ej av Infomentor.
Om du har barn på fritids så använder du dig av Tempus då vi i detta steg inte använder
Infomentor inom vår fritidsverksamhet.

