
Tieto Edu app for foresatte



Hent Appen i App store eller Google play



Velg ID-Porten Norge



Velg Lyngdal



Velg måten dere pleier å identifisere dere på 
sikker måte.



Sånn ser Appen ut når dere kommer inn 



To funksjoner 

• Appen har for foresatte i hovedsak to funksjoner, det er å melde 
fravær og sende meldinger. (Se bilde i neste slide).

• Det viktigste er å melde fravær, bruk fravær for dette.

• Fravær kan meldes for samme dag og dagen etterpå. Du kan ikke 
melde for tid fremover, utover neste dag.

• Utover det må foresatte søke om fri via skolen som tidligere.

• Meldinger brukes eks som beskjed til lærere: Kari har skadet kneet og 
skal ikke ha kroppsøving i dag



To funksjoner : Fravær og Melding



Ikke skriv sensitiv informasjon 

• Det kommer opp et felt som du må godta at du ikke skriver sensitiv 
informasjon. Melder du noen syke så ikke gå i detaljer i fritekstfeltet, 
skriv gjerne bare syk, eller om de er borte deler av dagen skriv eks 
tannlegen.

• Skriv heller ikke sensitiv informasjon i meldinger, har du noe du ikke 
kan skrive til lærerne men ønsker en samtale, så send melding å be 
læreren kontakt deg!!



I bilde velger dere fravær når dere skal gi beskjed 
om at eleven skal være borte fra skolen.



Registrere fravær, enten for hel dag eller deler 
av dagen



Personlig informasjon 

• Hvis dere ser helt oppe i høyrehjørnet er det tre hvite streker, dette er 
en meny. Alle må klikke på denne og legge inn sine personlige 
opplysninger, det er vi på skolen helt avhengige av å ha oppdatert. 
Dere foresatte har et ansvar for endring av tlf nr , eposter og adresser.



Klikk på menyen se hele profilen



Sjekk at de opplysningene som ligger der er 
rett!!


