	
  

	
  

	
  

de la gardienätet för vårdnadshavare
Som vårdnadshavare till en elev på De la Gardiegymnasiet har du möjlighet att följa
ditt barns skolgång på det vi kallar ”De la Gardienätet”.
De la Gardienätet har en administrativ del som lärarna använder för bland annat
närvarorapportering och betygssättning. Det här som du som vårdnadshavare nu får
tillgång till studieplan, närvaro, schema och annat. De la Gardienätet har även en
pedagogisk del som vi oftast bara kallar ”Lärplattformen” och det är här som lärare och
elev interagerar med varandra i elevens kurser.
Be gärna ditt barn visa dig om du är nyfiken på hur det fungerar.

På www.delagardie.se
under rubriken ”Om skolan”
och fliken ”Blanketter och
manualer” finns en
utförligare manual om de
olika funktionerna på De la
Gardienätet

inloggning på de la gardienätet
Du behöver ett konto och inloggningsuppgifter för att kunna logga in på De la
Gardienätet. Har du inte fått några
inloggningsuppgifter – kontakta elevens
mentor.
Länk till De la Gardienätet hittar du på
www.delagardie.se Du kan också skriva in
adressen www.delagardie.nu i din
webbläsare så kommer du direkt till
inloggningssidan.
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vid första inloggningen…
… bör du byta lösenord och det gör du under ”Mitt konto”
och funktionen ”Ändra lösenord”.
Du bör också under ”Mitt konto” komplettera dina
kontaktuppifter med ditt mobilnummer och din
mailadress. Dessa uppgifter kommer att användas dels av
tjänsten ”SMS-notifiering” och dessutom kan du på ett
smidigt sätt få reda på dina inloggningsuppgifter via mail
om du har glömt av dem.
Tänk på att uppdatera den här sidan om du byter
mobilnummer eller mailadress. Uppgifterna om din
postadress hämtar skolan från Skatteverket och det
uppdateras automatiskt.

du kan anmäla frånvaro direkt på de la gardienätet
Klicka på länken ”Anmäl frånvaro” i välkommen-rutan på startsidan. Om du är
vårdnadshavare till mer än en elev på skolan behöver du först klicka på den elev det
gäller. Det är bara frånvaro vid sjukdom som du anmäler via den här funktionen .
Gäller det ledighet vid till exempel resa ska detta sökas via den blankett som finns
under ”Praktiskt” -> Blanketter på skolans webbplats och lämnas till mentor som
sedan lägger in beviljad ledighet i systemet.
Tänk på att anmäla frånvaro innan skoldagen börjar, så ditt barn inte riskerar att bli
registrerad med otillåten frånvaro. Självklart kan du även kontakta skolan för att göra
din sjukanmälan. Se vår webbplats vad som gäller för det program ditt barn går på.
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gör så här:
•

Välj orsak – ”Anmäld frånvaro”

•

Alternativ 1 - Avser det en hel dag – skriv startdatum och slutdatum

•

Alternativ 2 - Avser det del av dag - ange datum och startid samt datum och
stopptid.

•

Tryck på Spara

sms-notifiering vid otillåten frånvaro till vårdnadshavare
Skolan är skyldig att meddela elevens vårdnadshavare när eleven uteblir eller avviker
från lektioner. Som en hjälp att hantera detta har skolan infört en tjänst som gör att ett
SMS och/eller mail skickas när ditt barn har noteras med otillåten frånvaro, det vill säga
helt uteblir från lektionen eller avviker utan giltig anledning från en påbörjad lektion.
Notifiering skickas vid det första skolktillfället på dagen. Denna avisering förutsätter
att du har ditt mobilnummer och/eller din mailadress under kontaktuppgifter på ”Min
sida”. Har du frågor kring detta kontakta mentor.

om du har glömt dina inloggningsuppgifter…
Klicka på ”Kontohantering” på De la Gardienätets startsida och funktionen ”Glömt
lösenord”. Om du har angett en mailadress under ”Min sida” (se ovan) kan du få dina
inloggningsuppgifter mailade till dig.
Gör så här:
•

Klicka på Kontohantering

•

Klicka på ”Glömt lösenord”

•

Knappa in ditt personnummer i rutan och tryck på ”Fortsätt”

•

Välj ”Skicka via e-post” och tryck på Fortsätt. Funktionen för skickat via brev är i
dagsläget inte aktiverad.

•

Inom kort kommer du att få ett mail med dina inloggningsuppgifter.
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