I januari är vår plan att vi ska börja använda plattformen fullt ut och då
med bland annat veckobrev, planeringar, läxor, kalender, individuella
utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och extra anpassningar.
För att inte missa ny information på Skolplattformen är det extra viktigt
att ni skriver in era kontaktuppgifter där. Då finns nämligen möjlighet
för oss att genom ett litet klick se till att ni också får ett mail då något
nytt dyker upp. Ni hittar hur ni gör i ett annat dokument då ni loggar in.
Tänk på att eventuella ändringar i era kontaktuppgifter också måste
uppdateras då vi från skolan inte kan redigera dessa.
När ni i januari kommer in på Skolplattformen så kommer ni att se
allmän information från skolan men också era barns veckobrev. För f-6
ingår även eventuella läxor i dessa. För 7-9 endast brev då det är något
speciellt som ni behöver ta del av. Deras kommer alltså inte varje vecka.
Ni kommer in på skolplattformen via
www.skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare
Här kommer ni också att se fliken elevdokumentation där ni senare ska
kunna ta del av era barns eventuella åtgärdsprogram och extra
anpassningar.
I Skolplattformen finns alltså några olika flikar ni kan välja. En heter
också Planering och Bedömning. Där kan ni klicka på planeringar. Gör ni
det kan ni se vilka aktuella planeringar som ligger i era barns olika
ämnen. Ni kommer också att få möjlighet att ta del av bedömningarna
som era barn fått efter varje avslutat arbetsområde. Alltså hur väl de
har lyckats uppnå de olika kunskapskraven i aktuellt område.
För 7-9 kommer ni också i en rullist se vilka olika läxor som era barns
lärare eventuellt lagt upp.
I Skolplattformen finns också ett digitalt klassrum som heter Teams. Här
kommer lärarna att ge kontinuerlig återkoppling till eleverna i det

löpande arbetet. De kan lägga upp enskilda lektionsplaneringar och
kanske filmer eller texter som de vill att eleverna förbereder sig på
innan lektionerna. Den här kommunikationen kommer ni som
vårdnadshavare inte att kunna se om ni inte gör det tillsammans med
era barn. Den är dock möjlig för eleverna att följa i sina mobiler eller
datorer hemma osv.
Eftersom vi inte har enskilda datorer eller läsplattor till alla elever ännu
kommer kanske inte alla elever få nytta av detta i ett första steg. Det
har vi dock för avsikt att avhjälpa under våren då vi planerar för stora
investeringar i lärplattor till alla elever.
Som sagt, allt är inte i full funktion ännu men väl utbyggt och i januari
räknar vi med klara förbättringar. Klicka gärna runt i plattformen men
viktigast av allt
Se till att skriva in era kontaktuppgifter.
Jan Aronson
rektor

