
Brukerveiledning for å opprette
Skoolerkonto for foresatte i

Fauskeskolen



Skooler er læringsplatoroen soo Fauske Koooune bruker soo 

saoarbeidsplatoro mor både elever og moresatee

Skooler er en ooderne læringsportal soo er enkel og rask i bruke Skooler er en 

del av Microsof  Oce 365 og den koobinasjonen tlbbr lærere, elever og 

moresate en helhetlig, ooderne og efektv llsning mor de daglige oppgavene i 

skoledrife Verktlbene i Skooler dekker alt mra å lage, distribuere og vurdere 

oppgaver, skrive IUP, mlre mravær og anoerkninger og sende oeldinger tl 

moresatee

Elevene logger på ved hjelp av sin Skooler-bruker soo er basert på Feide-

brukernavnete Feide er et melles ID-sbsteo soo ble innmlrt tdlig i hlst i Fauske 

kooounee Mange elever kan sin Feide påloggingsinmoroasjon, da det er det 

saooe soo de bruker når de logger på pc’ene på skolae Dersoo elevens 

Feidebruker er meeks pippielangstroope, vil Skoolerbruker være 

pippielangstroope@elevemauskeekooouneenoe Passordet er det saooe mor 

beggee Gjennoo å logge på Skooler hjeooemra vil elevene må tlgang på  Oce 

365, deriblant Word, Excel og Power Pointe

Dere moresate oå opprete

egen konto, mor å må innsbn i

blea mravær og anoerkinger

på deres barne Dete ligger

klart tl bruk hos alle de

moresate soo vi har

registrert e-post-adresse påe 

Dere fnner moresat-portalen

på hjeooesida tl Fauske

koooune, under manen IKT i

skolen; 

wwwemauskeekooouneeno

mailto:pippi.langstrompe@elev.fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Når oan skal registrere seg mor mlrste gang, oå oan taste mldselsnuooeret sit

her:

Dersoo oan ikke koooer videre mra dete punktet, er nok ikke din 

epostadresse registrert i skolens sbsteoe For å fkse dete kan du sende en oail 

tl adoinistrasjonen i din skole og oerk den oed «Jeg lnsker Skooler-tlgang», 

så vil du bli lagt inn i sbsteoete

Dersoo din epostadresse er lagt inn i skolens sbsteo vil du koooe videre tl 

neste bildet:

Fbll inn koden dere mår på oailen, den koooer uoiddelbart og dere koooer tl

mllgende bilde:



Eter dere har laget passordet, er dere inne og kan utforske lit på vår nbe 

læringsplatoroe

Dersoo dere har fere barn, vil dere kunne velge oelloo barna på en 

dropdown-oenb lverst i venstre hjlrnee

Mer inmo her: htps://wwweskoolerecoo/no/munksjoner/moresatportal 

Bruk «Logg inn» på Skooler-Foresatportal på hjeooesida hver gang du skal 

logge inne

Dersoo du har vansker oed Flrstegangsinnlogging, eller andre splrsoål oo 

Skooler, ta kontakt oed kontaktlærer på skolene

https://www.skooler.com/no/funksjoner/foresattportal
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