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Ellingsrud skoles kanaler for informasjon, 

kommunikasjon og samhandling: 
 

 

 

 

 

Skolens 
hjemmeside
https://ellingsrud.osloskolen.no

Portalen
Startsiden for digitale verktøy

Office 
365

E-post

Its 
learning

SMS
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Skolens hjemmeside 
https://ellingsrud.osloskolen.no/ 

 

-Oppdatert kontaktinformasjon for alle ansatte 

-Informasjon om helsetjenester og PPT 

-Timeplaner med romnummer er tilgjengelig i fanen for 

elever og foresatte 

-Oppdatert kalender med viktige hendelser  

-Informasjon om skolen og skole-hjemsamarbeid 

-Reglementer og handlingsplan for et trygt, godt og 

inkluderende miljø 

-Nyheter fra skolen 

-Referater fra Driftsstyre- og FAU-møter 

-Søknadsskjemaer for skoleplass og permisjoner 

-Aktuelt fra Osloskolen 

-Lenke til skolens Instagramkonto 

-Lenke til minosloskole.no 

 

Ansvarlig: Ingjerd Tesaker, webredaktør 

 

 

 

 

 

https://ellingsrud.osloskolen.no/
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Portalen 
Logg inn via hjemmesiden som elev, foresatt eller ansatt 

Startsiden med bla. infosider for ansatte, elever og foresatte, 

meldingsverktøy og  digitale verktøy som fravær, Itslearning, e-post 

m/kalender, Office 365, SkoleSMS, Kikora og Ordnett.no. 

-Fraværsverktøyet gir oversikt over elevfravær for lærere, 

elever og foresatte 

-Meldingsverktøyet brukes til informasjon og beskjeder: 

 fra ledelsen til alle ansatte 

 fra vaktmester til alle ansatte 

 fra AMU/verneombud til alle ansatte 

 

-Outlook lokalt brukes av ansatte til booking av møterom, 

datarom og innkalling til møter med ansatte  

 

Ansvarlig: Skolens ledelse og ansatte 
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Itslearning 
Logg inn via hjemmesiden som elev, foresatt eller ansatt og 

velg verktøyikonet    

 

-Timeplanen til elevene er oppdatert i alle fag 

-Fagene har samarbeidsrom med fagplaner som er delt i 

perioder. Periodene er tilknyttet kompetansemål 

-Lekser gis i kalenderen under hendelser og publiseres 

senest torsdagen før gjeldende lekseuke   

-PowerPointer, oppgaver ol. ligger som ressurser under 

undervisningsplaner 

-Underveisvurderinger, med og uten karakter, dokumenteres 

i its 

-Halvårs- og sluttvurderinger føres i its 

- Gir oversikt over anmerkninger for lærere, elever og 

foresatte 

-Orden og oppførselskarakterer føres i its 

 

Ansvarlig: alle lærere 
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Office 365 
Logg inn via hjemmesiden som elev eller ansatt og velg 

verktøyikonet   

-Ledelsen publiserer og deler informasjon i Sharepoint, for 

ansatte: 

 Personalhåndbok 

 Strategisk plan 

 Presentasjoner fra møter 

 Terminliste 

 Møteplaner 

 HMS 

-Ansatte publiserer og deler informasjon i Sharepoint, for 

ansatte: 

 Referater fra team 

 Referater fra fagmøter 

 Referater fra plangruppe 

 Informasjon fra språkteam 

 Sos.ped/spes.ped m/maler 

-Faggruppene har egne rom for fagsamarbeid i Sharepoint 

-Lærere og elever kan dele dokumenter og samskrive 

 

Ansvarlig: Skolens ledelse og lærere 
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E-post 
Logg inn via hjemmesiden som elev eller ansatt og velg 

ikonet   

-Brukes i dialog med foresatte, én til én. Dialoger som må 

dokumenters skal printes ut og legges i elevmappe 

-Brukes i dialog mellom ledelse og lærere når ikke 

fellesbeskjed skal til alle i meldingsverktøyet i Portalen 

-Brukes når informasjon skal videreformidles fra skolens 

postmottak til enkeltlærere, samt mellom lærere og lærer-

elev 

 

Ansvarlig: Lærere, kontoransatte og ledelse 
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SkoleSMS 
Logg inn via hjemmesiden som ansatt og velg ikonet 

 

-Foresatte skal melde fravær første fraværsdag til 417 16 112 

og skrive ELL, klasse, navn på elev og beskjed 

-Lærere skal bruke sms for å følge opp elevfravær 

-Lærere bruker sms til påminnelser og informasjon til elever 

og foresatte 

-Lærere bruker sms til positive tilbakemeldinger til 

elever/foresatte 

-Ledelsen bruker sms til påminnelser og informasjon om 

viktige hendelser 

-Brukes ved beredskapsmeldinger til elever, foresatte og 

ansatte 

Ansvarlig: kontaktlærere og skolens ledelse 
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Ellingsrud skoles utviklingsplan for bruk av 

Skoleplattform Oslo 
Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020 
Portalen 
Ledelsen og ansatte bruker 
meldingsverktøyet til å 
publisere fellesbeskjeder til de 
ulike brukergruppene. 

-IKT-ansvarlig sjekker 
bruken av 
meldingsverktøyet 
 
 

 Alle ansatte og 
elever får praktiske 
beskjeder i 
meldingsverktøyet 

Itslearning 
Alle fag- og kontaktlærere skal 
benytte løsningen med mål og 
perioder i planleggeren. 
Halvårsplaner skal være 
tilgjengelig for eleven, foresatt 
og skoleleder. 
 

-Elevenes kalender er til 
enhver tid oppdatert 
-Fagplaner i 
samarbeidsrom med 
inndeling i perioder som er 
knyttet til kompetansemål 
-Lekser er publisert i 
kalenderen torsdag for 
påfølgende uke 
-Underveis- og 
halvårsvurderinger med og 
uten karakter i alle fag 

Alle elever og 
foresatte har tilgang 
til fagplaner, 
arbeidsoppgaver, 
lekser og 
vurderinger. 
 
Øke foresattes bruk 
med 20% ift 1. 
termin 16/17. 

Øke foresattes bruk 
med 60% ift 16/17.  
 
Alle foresatte leser 
halvårsvuderingen. 
 

Office 365 
Reservasjoner av rom og 
ressurser gjøres i Outlook. 
Fagseksjonsledere 
vedlikeholder fagrommene 
med referater og fagressurser. 
Samskriving som pedagogisk 
metode for elevene ved at de 
deler dokumenter for å skrive 
sammen. 

-Alle lærere reserverer 
rom og ressurser i Outlook 
-Faglærere deler 
dokumenter i fagrom 
 
 
 
 
 
 

Alle lærere deler 
fagressurser i 
fagrom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E-post 
Skolens postmottak sender alle 
typer innkallinger og 
fellesbeskjeder på e-post fra 
høsten 2017. 

-Antall e-post til foresatte Oppdatere digital 
kontaktinformasjon 
til 95% av foresatte. 

100% oppdatert 
digital 
kontaktinformasjon 
til foresatte. 

SkoleSMS 
Skolen har utarbeidet rutiner 
for bruk av SkoleSMS til haste 
og beredskapsmeldinger og for 
fraværsoppfølging. 
 
Påminnelser og praktiske 
beskjeder sendes på SMS. 
 
Foresatte melder fravær på 
SMS. 
 

 
 
 
-Antall SMS til elever, 
ansatte og foresatte 

Alle elever, ansatte 
og foresatte mottar 
haste- og 
beredskapsmeldinger 
på SMS. 
Foresatte mottar 
SMS i forbindelse 
med foreldremøter, 
fraværsoppfølging og 
praktiske 
påminnelser. 
Foresatte sender 
SMS ved 40% av alt 
fravær.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt fravær varsles 
på SMS. 

 

 


