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Till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola i Solna 
stad 
 
Inför läsåret 2020/2021 inför vi lärplattformen InfoMentor Förskola i förskolan. Du 
som vårdnadshavare behöver bekanta dig med lärplattformen. För dig som redan har 
barn i förskolan innebär det ett nytt sätt att rapportera frånvaro, registrera ditt barns 
schema och ta del av förskolans informationsbrev.  

 

InfoMentor Förskola 
Den 17 augusti börjar vi använda lärplattformen InfoMentor Förskola. Vi startar upp med 
funktionerna för tidsregistrering, frånvaroregistrering och information. Därefter följer 
funktionerna för kalender och blogg. 
  

Kom igång  

Lärplattformen InfoMentor Förskola nås via en app i mobiltelefon eller via webbläsare i dator. Vi 
rekommenderar appen för mobiltelefon för de som har möjlighet.  
 

Instruktion om hur du kommer igång och hur du använder InfoMentor i dator och app finns på 

https://www.solna.se/infomentor-forskola från och med den 3 augusti. 
 
Du som redan har inloggningsuppgifter till InfoMentor för ett annat barn kommer inte att få 
några nya. Du hanterar alla dina barn via samma inloggning. 
 

Tidsregistrering 
Alla vårdnadshavare ska registrera sitt barns schema. Detta görs med fjorton dagars 
framförhållning, det vill säga att när du lägger in nytt schema eller gör en ändring i befintligt 
schema ska du göra det tidigast för dagar som ligger två veckor fram i tiden.  
 

Vårdnadshavare som redan har barn i förskola  
Från och med den 3 augusti ska du börja använda den nya lärplattformen InfoMentor för att 
registrera ditt barns schema. I InfoMentor kallas detta för tidsregistrering. Du lägger då in schema 
för ditt barn från och med den 17 augusti. Fram till och med den 16 augusti gäller schema i 
barnschemaappen Tieto Edu. 
 

Vårdnadshavare vars barn ska börja i förskola hösten 2020 
Från och med den 3 augusti ska du börja använda lärplattformen InfoMentor för att registrera 
ditt barns schema. Du lägger då in schema för ditt barn från och med den 17 augusti. 
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Frånvaro  

När ditt barn inte är, eller ska vara, i förskolan ska du frånvaroregistrera det. Det kan dels gälla 
frånvaro innevarande dag (till exempel sjukfrånvaro) eller planerad frånvaro längre fram i tiden 
(till exempel vid lov). 
 

Vårdnadshavare som redan har barn i förskola 
Från och med den 17 augusti ska du börja använda lärplattformen InfoMentor för att registrera 
frånvaro. Fram till och med den 16 augusti frånvaroregistrerar du som du gör nu.  
 

Vårdnadshavare vars barn ska börja i förskola hösten 2020 
När ditt barn börjat förskolan ska du använda lärplattformen InfoMentor för att registrera 
frånvaro.  
 

Information  
I informationsboxen i InfoMentor visas nyheter, filer och länkar som förskolan har lagt upp. 
Under fliken nyheter lägger förskolan upp sina informationsbrev. Informationsbreven kommer 
inte skickas via mail efter det att InfoMentor införts. 
 

Kalender  
I kalenderboxen i InfoMentor finns förskolans kalender med information om exempelvis 
planeringsdagar och olika aktiviteter. Förskolan informerar dig som vårdnadshavare när de börjar 
använda kalenderfunktionen. 
 

Blogg 

I bloggen kan förskolan berätta vad som händer under dagarna. Förskolan informerar dig som 
vårdnadshavare när de börjar använda bloggen. 
 

Kontaktuppgifter 
Dina kontaktuppgifter kommer att finnas i InfoMentor från start. Vi ber dig dock att säkerställa 
att din e-postadress är registrerad och korrekt. Om inte – registrera/uppdatera e-postadressen. 
 

Handhavandesupport  

Instruktion om hur du kommer igång och hur du använder InfoMentor i dator och app finns på 

https://www.solna.se/infomentor-forskola från och med den 3 augusti. 
 
Om du har handhavandefrågor kring InfoMentor ska du vända dig till stadens kontaktcenter i 
första hand. Du kan även fråga personalen på förskolan.  
 

  
   

Med vänlig hälsning, 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

https://www.solna.se/infomentor-forskolar

