Infomentor är skolans system för elevdokumentation. Som förälder kan ni här se rapporter
över dina barns frånvaro på lektionerna, du kan se bostads adress och telefonnr till dina barns
klasskamrater samt skicka e-post till dom, du kan skicka e-post till personalen osv.
För att logga in i Infomentor
För att logga in i Infomentor så går du till Backaskolans hemsida, www.backaskolan.se, och
klickar på “Skolan” i menyn längst upp. Där hittar ni sedan en länk till Infomentor, “Infomentor,
inloggning”. Infomentor’s inloggningssida dyker upp i en ny flik alt. i ett nytt fönster beroende på
webbläsare och vad ni har för inställningar där.
Logga in med det användarnamn och det lösenord som ni fått av skolan.
Första gången ni loggar in måste ni byta lösenord. Systemet kommer att uppmana er till detta
i sådana fall. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla både siffror och
bokstäver.
Har ni glömt ert användarnamn och/eller lösenord så hör ni av er till mig, på
stefan.riese@backaskolan.se
När ni loggat in i Infomentor så möts ni av startsidan.

För att
skicka epost till
föräldrarna
Klicka
på “Klasslista” i vänsterkanten.Nu ser du klasslistan med adress och telefonnr till barnen i
klassen. Kryssa i kryssrutan framför dom barn vars föräldrar du vill skicka till. Vill du skicka till

hela klassen kan du klicka i rutan framför “Namn” längst upp. Klicka sedan på “Skicka post till
vårdnadshavare”.
På nästa sida fyller ni nu i den rubrik som ni vill skall stå i e-brevet, samt skriver själva brevet i
den stora rutan där det står “Text”. Ni kan även skicka med en bilaga till brevet om ni vill det.
När ni är klara så klickar ni på “Skicka” längst ner på skärmen.
För att se ditt barns omdömen
För att titta på dom skriftliga omdömen som är skrivna om ditt barn så klickar du på “IUP/
Skriftligt omdöme”. Då möts du av en sida som frågar efter dina engångskoder.

Skriv in en oanvänd
engångskod från
pdf-filen som du
fått, och klicka
på “Bekräfta” längst
ner.Saknar du engångskoderna så klicka du på “Har du tappat bort dina engångskoder”.Då
skapas nya koder till dig, som jag sedan skickar till dig per mail.Nu ser du en snabb överblick
över hur ditt barn ligger till i respektive ämne. För att få en mer utförlig rapport så klickar du
på “Rapporter” i högerkanten.
Välj ämne och termin i rutorna under avsnitt 1 - “Rapport för skriftligt omdöme - med
kunskapskrav” och klicka sedan på “Visa/skriv ut rapport”. Vill du ha en komplett rapport med
alla ämnen väljer du “Alla ämnen” i rutan med ämnen.

Nu får du en PDF-fil med alla omdömen som är skrivna om ditt barn.
Lycka till med Infomentor. Har ni problem så tveka inte att kontakta mig.
Min e-post adress är stefan.riese@backaskolan.se
Stefan Riese
IT-Tekniker, Backaskolan

