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Lathund för vårdnadshavare till elev på Futurum för att anmäla frånvaro samt
se bedömningar och omdömen
Vad är IST Länkportal?
Håbo kommun använder sig av en länkportal där länkar till de olika system skolorna i Håbo använder
finns samlade. Du som vårdnadshavare ska lätt kunna hitta viktiga funktioner för att t.ex. anmäla
frånvaro men också kunna följa ditt barns kunskapsutveckling. Det är en gemensam inloggningssida
för elever, vårdnadshavare (medborgare) och personal. IST Länkportal ser ut som bilden nedan
Hur loggar jag in?
Gå in på IST Länkportal för skola i Håbo kommun; https://start.ist.com/habo. För att logga in behöver
du av datasäkerhetsskäl Bank-Id. Din inloggning som vårdnadshavare fungerar bara om du klickar på
länken för Medborgare. Behöver du mer information eller ytterligare hjälp att logga in kontaktar du
skolans expedition, kontaktuppgifter finns i slutet av lathunden.
Funktioner
Välj IST Schema, Frånvaro, Kontaktuppgifter, Betyg m.m. för att logga in i Dexter där du kan anmäla
frånvaro och se ditt barns schema, kunskapsutveckling samt betyg och ändra kontaktuppgifter. Du
kan också se ditt barns frånvaro i olika ämnen och under olika perioder.
Välj IST Lärande för att följa ditt barns kunskapsutveckling. Lärarna lägger in bedömningar utifrån
ämnenas kunskapskrav och gör sammanfattande omdömen inför utvecklingssamtalen. Dessa kan du
se i IST Lärande.

Anmäl frånvaro
Funktionen möjliggör att du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barns frånvaro från skolan.

Välj Anmäl frånvaro och välj orsak (frånvaroanmälan). När du klickar på startdatum kommer en
kalender upp där du väljer dag. Slutdatum kommer automatiskt upp med samma dag som
startdatum. Om eleven ska vara frånvarande mer än en dag ändrar du datumet till den sista dagen
som ditt barn kommer att vara frånvarande. Om eleven bara ska vara frånvarande under en del av
dagen fyller du i tid (starttid och sluttid) med två siffror för timma och två siffror för minut t.ex. 08:15
till 09:55. Klicka på spara för att aktivera eller avbryt om du vill återgå till menyn. Skulle ditt barn ha
tidigare registreringar om Anmäld frånvaro (nutid och framtid) finns informationen här.
Frånvarolista
Frånvarolista visar frånvaro över perioden, kurser och om du klickar på kursen ser du de enskilda
tillfällena där frånvaro är registrerad.

Frånvaro
I frånvaro har du möjlighet att enkelt se ditt barns närvaro samt giltig eller ogiltig frånvaro för
perioden och ämnet, samt genomförd tid i kursen. Klickar du på ämnet får du fram frånvarotillfällena
för kursen. Om frånvaro har förts i systemet tidigare kan du titta på tidigare perioder.

Bedömningar och omdömen
IST Lärande är skolans system för omdömen och bedömningar. Alla vårdnadshavare till elever under
18 år under kan se sitt barns omdömen inför utvecklingssamtal. För elever över 18 år krävs särskilt
tillstånd. Kontinuerligt under kursernas gång bedöms eleven mot delar av kunskapskraven i de olika
arbetsområdena. Vårdnadshavare kan följa studierna och betygsättning i respektive kurs i IST
Lärande. Vyn ser ut ungefär som bilden nedan.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Välkommen!

Jenny van der Kolk
Expeditionen
Futurum
jenny.van-der-kolk@habo.se
http://www.habo.se/utbildning-ochbarnomsorg/grundskola/grundskolor/futurum
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