Nå tar skolen i bruk Tieto Education Hva betyr det for deg som foresatt?
Innledning
Grunnskolene i Bærum har tatt i bruk en ny administrasjonsløsning for skole og SFO – Tieto
Education. Denne løsningen erstatter dagens administrasjonsløsning Extens, samt Mobilskole
for rapportering av fravær.
Innføringen av Tieto Education betyr også noen endringer for deg som foresatt. Nedenfor
beskriver vi endringene, og hvordan du som foresatt forholder deg til disse.
Fravær
Nå kan du melde fravær på barnet ditt i Tieto Education App. Appen bruker du for å melde til
skolen at barnet ditt er sykt (heldagsfravær) eller et kort fravær slik som lege-/tannlegetime.
Ved annen type fravær slik som elevpermisjon, benyttes søknadsskjema som tidligere.
Søknadskjemaet finner du på Bærum kommunes hjemmesider under «Skole».
Informasjon, instruksjonsvideo og veiledning om hvordan du tar i bruk Tieto Education App
for å registrere fravær, finner du på din skoles hjemmeside. Den samme informasjonen finner
du også på Bærum kommunes hjemmesider under «Skole».
SFO
Fravær du melder inn via Tieto Education App blir også tilgjengelig for SFO. Du trenger altså
ikke å melde fravær til både skole og til SFO.
Skal barnet ditt for eksempel ikke på SFO på ettermiddagen, kan du melde inn fravær «Del av
dagen», da vil SFO se dette.
Det er viktig at du legger inn «Tidsskjema» på barnet ditt i Tieto Education App, her
registrerer du hvilke dager barnet skal være på SFO, og hvor lenge.
Veiledning til bruk av «Tidsskjema» finner du på skolens og kommunens hjemmeside.
Du trenger ikke lenger å legge inn feriepåmelding i eget skjema, nå sender du inn
«Tidsskjema» med dager barnet ditt skal være på SFO i ferier.
MERK: Skal du endre antall dager barnet ditt går på SFO, for eksempel redusere fra 5 dager
pr uke til 4 dager, så gjøres dette som tidligere ved å bruke skjemaløsningen du finner på
Bærum kommunes hjemmesider under «Skole».
Oppdatere egne kontaktopplysninger
Fra begynnelsen av oktober kan du oppdatere dine kontaktopplysninger i Tieto Education
App. Det er viktig at du kontrollerer at skolen har riktig epostadresse og telefonnummer til
deg, og at du oppdaterer med korrekt informasjon hvis du endrer epostadresse eller
telefonnummer.
Veiledning til hvordan du oppdaterer kontaktopplysningene dine vil bli lagt ut på skolens og
kommunens hjemmesider så snart funksjonen lanseres.

Meldinger og informasjon til/fra skolen
Vi lanserer en meldingsfunksjon i Tieto Education App i begynnelsen av oktober. Her vil du
motta meldinger og informasjon fra skolen, og du kan sende meldinger selv.
Mer informasjon om hva slags informasjon skolen kommer til å legge i appen, og hva du kan
sende og til hvem, vil bli nærmere informert om til deg fra din skole.
Veiledning om bruk vil bli lagt ut på skolens og kommunens hjemmeside.
Skolens timeplan
Foreløpig vil ikke timeplaner til barnet ditt vises i Tieto Education App, men er tilgjengelig på
samme måte som tidligere.
Avvikling av Mobilskole
I løpet av oktober etter at alle funksjoner i Tieto Education App er lansert, vil Mobilskole bli
avviklet. Du vil få beskjed om når dette skjer.

Her vil du finne veiledning og informasjon
• Bærum kommunes hjemmeside:
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/dialog-mellom-hjem-og-skole/
•

Din skoles hjemmeside

