
 
 

E-tjänst till lärplattformen IST Lärande för dig som vårdnadshavare 

Från 7 september 2020 kan du som vårdnadshavare digitalt ta del av information om ditt 
barn från skolan via e-tjänst till lärplattformen IST Lärande.  

Här ser du uppgifter om ditt barn, omdömen och information inför utvecklingssamtal. Du får 
också information om extra anpassningar eller åtgärdsprogram i fall ditt barn är i behov av 
detta. 

I Älmhults kommun kommer vi att via IST Lärande visa: 

• Utvecklingssamtal - När du som vårdnadshavare kallas till detta kan du i förväg gå in i 
utvecklingssamtalet, läsa det lärare/mentor skrivit inför samtalet samt ställa frågor. 
När samtalet är avslutat kan du i efterhand läsa vad ni kommit fram till. 

• Omdömen – I grundskolan publiceras omdömen för varje ämne av läraren i 
anslutning till utvecklingssamtal under vårterminen. I gymnasieskolan publiceras 
omdömen för varje ämne av läraren både hösttermin och vårtermin.   

• Extra anpassningar - Dessa läggs in av lärare, mentor eller specialpedagog ifall ditt 
barn har behov av detta.   

• Åtgärdsprogram - Dessa läggs in av rektor eller specialpedagog ifall ditt barn har 
behov av detta.   

När något nytt publiceras om ditt barn i IST Lärande får du ett mejl till den e-postadress som 
du har angett till ditt barns skola. 

I IST Lärande finns även en blogg där skolan kan skriva inlägg till en, flera, eller alla 
vårdnadshavare i en klass/undervisningsgrupp eller till hela skolan. Ditt barns skola kommer 
att meddela dig hur och om de kommer använda denna funktion. Gymnasieskolan kommer 
ej att använda bloggen. 

 

Du hittar e-tjänsten ”Lärplattformen IST Lärande - för vårdnadshavare” på:  
etjanst.almhult.se   (öppnas 7/9) 

 

Har du frågor, kontakta ditt barns skola eller utbildning@almhult.se  

-------------------------------------------------- 

Läs mer om Stödinsatser i skolan – Vad jag som förälder behöver veta? 

- På svenska (pdf) 

- På engelska (pdf) 

- På arabiska (pdf) 

- På dari (pdf) 

- På tigrinja (pdf) 

Denna skrift finns även att söka på Skolverket.se  

https://etjanst.almhult.se/ist-larande
mailto:utbildning@almhult.se
https://www.skolverket.se/getFile?file=3386
https://www.skolverket.se/getFile?file=3477
https://www.skolverket.se/getFile?file=3475
https://www.skolverket.se/getFile?file=3483
https://www.skolverket.se/getFile?file=3478

