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Hva er IST skoleadministrasjon og hva bruker elevene det til?
Dette er det skoleadministrative systemet på alle skolene i kommunen. Her administreres
opplysninger og informasjon rundt elevene samt karakterer og fravær. Elevene kan benytte
elevmodulen i IST til å se eget fravær og eventuelle merknader/anmerkninger samt benytte
valgmodulen til for eksempel valg av valgfag og språkfag til ungdomsskolen.

Hva kan du som foresatt forvente å se i IST?
Avhengig av hva den enkelte skole legger opp til kan man for eksempel finne:
 Fravær
 Orden og adferdsanmerkninger
 Ditt barns liste over fag
 Terminkarakterer

Hvordan logge inn som foresatt i IST?
Verdal: https://verdal.no.ist.com/guardian/index.html
Levanger: https://levanger.no.ist.com/guardian/index.html

Velg Logg på med ID-porten, trykk Fortsett og velg ønsket påloggingsløsning.

Problemer med ID-porten kan rettes til DIFI på grønt nummer 800 30 300 eller se
http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte

Retningslinjer for foresatte i digitalt skole-hjem samarbeid
via IST
Hva er de foresattes ansvar:






Å melde fra til skolen og folkeregisteret ved endringer i opplysninger om barnet og de
foresatte. Dette gjelder også hvis noen av foreldrene ikke har foreldreansvar.
(dokumentasjon fremlegges)
Å melde fra til skolen om de oppdager feil i systemet
Å behandle informasjon som ligger i IST med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hva er elevens ansvar:




Å melde fra til skolen om de oppdager feil i systemet
Å behandle informasjon som ligger i IST med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hva er skolens ansvar:






Å holde det skoleadministrative systemet oppdatert med korrekte opplysninger om barnet
og de foresatte
Sørge for at kun de riktige elever, lærere og foresatte har tilgang
Sørge for at innholdet i IST er oppdatert og korrekt
Å behandle informasjon som ligger i IST med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hvem har tilgang:
Tilgangene til IST er gitt til de personene som skolene har registrert som barnets foresatte i skolens
administrative system.
Foreldre med felles/delt foreldreansvar har begge tilgang til IST.
Hvis den ene av foreldrene sitter med foreldreansvaret alene må dokumentasjon fra rettskraftig
myndighet fremlegges skolen hvis den andre ikke skal ha tilgang til IST.
Hvem som skal få tilgang kan besvares med bakgrunn i bestemmelsene om foreldreansvar i
barnelova kapittel fem. Hovedregelen er at foreldre med foreldreansvar har krav på informasjon fra
skolen om sitt barn. Hvis den ene av foreldrene har hovedansvaret alene har den andre forelderen
likevel rett på informasjon, men her er det ikke snakk om løpende oppdateringer. (informasjon gis
etter konkret forespørsel, jmf barnelova §47)
Etter disse bestemmelsene er det naturlig at foreldre med delt /felles foreldreansvar får tilgang til de
samme opplysningene om elevene via IST, men at dette ikke gjelder foreldre som ikke har delt
foreldreansvar.

Begrensninger i innsynsretten:
Retten til informasjon omfatter imidlertid ikke opplysninger eller vurdering som gjelder
klassekamerater eller andre elever. I tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen skal skolen heller ikke
gi opplysninger eller vurderinger om forhold som gjelder den andre forelderen eller elevens
hjemmeforhold.

Retningslinjene er laget med utgangspunkt i Foresattes tilgang til skolens digitale læringsplattform - Senter for
IKT i utdanningen

