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1. Hvordan komme i gang med Meldeboka 
Meldeboka nås på https://meldeboka.trondheim.kommune.no, eller direkte hos leverandøren på 

https://trondheim.skolepro.no. 

Der bruker du ID-porten (BankID, MinID osv.) for innlogging. Alle foresatte som har elever ved 

skolene i Trondheim vil være registrert i systemet. 

På webportalen må man logge inn med ID-porten hver gang man bruker Meldeboka. Ved bruk av 

mobilappen må man logge inn med ID-porten første gang, men får tilbud om å sette en selvvalgt 

PIN-kode for senere innlogging. 

Mobilappen er tilgjengelig i Apple AppStore og Google Play, og finnes enklest ved å søke på 

«Meldeboka Trondheim». 

I Meldeboka vil du som foresatt:  

● få oversikt over kommende aktiviteter du som foresatt eller din/dine barn skal delta på 
● melde fravær til skolen 
● avgi samtykker som skolen etterspør 
● legge inn  henteregler og  hentemeldinger for barn på SFO 
● sende melding til kontaktlærer eller til SFO 
● lese meldinger sendt til deg fra skolen og SFO. 
● kunne motta varsling på e-post eller push-melding til smarttelefon når ditt barn er hentet 

eller gått hjem fra SFO 
 

Med Meldeboka vil lærerne få bedre oversikt over fravær til elever og kunne være sikker på at alle 

foresatte mottar nødvendig informasjon. Lærerne vil også bruke mindre tid på å sjekke meldebøker, 

og kan bruke mer av sin tid på undervisning og tilrettelegning for elevene. 
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2. Forsiden 
Når man logger på Meldeboka via nettleseren kommer man til foresattportalens hovedside: 

 

 

Er du foresatt for flere barn i skole eller barnehage i Trondheim kommune bytter du mellom barna 

ved å trykke på fanene for det enkelte barnet: 

 

For hvert barn har du på forsiden tre hurtigknapper, som gir deg tilgang til de mest brukte 

funksjonene i Meldeboka: "Meld fravær", "Skriv ny melding" og "Ny hentemelding". Disse 
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funksjonene finner du også igjen under de forskjellige menyvalgene på toppmenyen, og vil beskrives 

nærmere for hvert av toppmeny-valgene. 

3. Meldinger 
Hvis du har uleste meldinger i Meldeboka vises antall uleste meldinger i et rødt symbol over 

"Meldinger"-ikonet på toppmenyen: 

 

 

Du kan vise dine meldinger ved å trykke på «Meldinger» i toppmenyen: 

 

 

Meldingsboksen viser dine mottatte meldinger. Uleste meldinger markeres med en blå prikk. 
Klikk på en melding for å lese den i visningsvinduet til høyre. For å svare på en melding, klikk på 

"Svar" i visningsvinduets menylinje. For å videresende en melding, klikk på "Videresend". Meldinger 

du har svart på eller videresendt kan du senere finne igjen i mappen "Sendte". 

Hvis du ønsker å fjerne en melding fra innboksen klikker du på "Arkiv". Meldingen legges da i 

mappen "Arkiverte elementer", og du kan finne den igjen her og senere gjenopprette meldingen 

dersom du ønsker det. Ingen meldinger slettes permanent fra systemet. 
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3.1. Sende melding til skolen 
Du kan sende meldinger til ansatte som har tilknytning til dine barns grupper. For skole vil dette 

typisk være kontaktlærer og faglærere for klassen, mens for barn med SFO-medlemskap vil man også 

kunne sende meldinger til SFO-ansatte. 

For å sende melding til skole/SFO: 

● Trykk «Ny melding» 
● Åpne liste over mottakere du kan sende melding til 
● Velg mottaker av meldingen 
● Skriv inn emne og meldingstekst 
● Trykk «Send» 
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Melding som sendes til «Lærere for 2A» vil være synlig for alle faglærere som er knyttet til klassen. 

Melding som sendes til «Kontaktlærer for 2A» vil bare være synlig for klassens kontaktlærer(e). 
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4. Fravær 

4.1. Melde fravær til skole eller SFO 
 

Fra forsiden, trykk på "Meld fravær": 

 

I fraværsvinduet velger du først hvilket barn du vil melde fravær for, fra nedtrekkslisten. Deretter 

velger du om meldingen skal gå til skole, SFO eller begge deler ved å krysse av i avkrysningsboksene. 

Skriv gjerne inn en årsak til fraværet i fritekstfeltet, men dette er ikke påkrevd. Velg deretter dag og 

tidspunkt for fraværet, og trykk "Send". 

Fraværsmeldingen kan sendes til klassens «Lærere», til «SFO» eller til både «Lærere» og «SFO». For 

elever som ikke går på SFO, vil valget SFO ikke vises. Fraværsmelding sendt til «Lærere» vil være 

synlig for alle elevens lærere, inkludert kontaktlærer(e).  
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4.2. Se innmeldt fravær 
Fra forsiden, trykk på «Fravær» på toppmenyen for å se oversikt over innsendte fraværsmeldinger. 

Meldinger som viser statusen «Venter» har ennå å ikke blitt sett og bekreftet av lærer/SFO. 
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5. Vurderinger 
 
Du som foresatt kan få innsyn i ditt barns vurderinger som er gitt i skolens læringsplattform. 
Du vil finne disse ved å logge deg inn på Meldeboka: 
 

5.1. Websiden 
På websiden vil du se en lenke plassert oppe til høyre på siden, og den har dette utseendet: 
 

 
 

5.2. Appen:  
I mobilappen vil lenken til Vurderinger ligge nederst på menyen som hentes fram fra 
tre-punkt ikonet oppe til høyre. På noen enheter må en scrolle i menyen for å finne dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merk: I Meldeboka-appen blir du på nytt bli spurt må logge deg inn via ID-Porten når 
du skal gå inn i modulen “Vurderinger”. 
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5.3. Hva kan du få innsyn i? 
Alle vurderinger, underveisvurderinger og eventuelle individuelle opplæringsplaner som er 
opprettet og publisert via kommunens læringsplattform vil synes for deg som foresatte. Du vil 
møte dette bildet etter at de har valgt et Familiemedlem. 

 
 

 
 

Vurderinger 
Inneholder en oversikt over vurderinger av enkeltoppgaver som er gitt og publisert i 
læringsplattformen.  

Eksempel: Eleven har levert en skriftlig oppgaver i norsk til læreren via 
Google Classroom. I ettertid ser læreren over denne oppgaven og gir da elev 
en skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen,altså en vurdering (både 
med og uten karakter) blir synlig for deg som foresatt i Meldeboka. 

 
 
Underveisvurderinger 
Inneholder en oversikt over underveisvurderinger som er gitt og publisert via 
læringsplattformen. Dette gjelder spesielt halvårsvurderinger som ble gitt til 
ungdomstrinnselevene rundt 15.januar. 

Eksempel: Elevene har jobbet over tid i et fag og læreren ønsker å gi en 
generell tilbakemelding på elevens utvikling.  Dette benyttes ofte i forbindelse 
med en halvårsvurdering (både med og uten karakter). 
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Individuelle utviklingsplaner (IUP) 
Inneholder alle IUP-er som er opprettet og publisert via læringsplattformen. Dette er 
en funksjon som pr. d.d. ikke er benyttet i stor grad enda. 

Eksempel: Kontaktlærer gir en samlet tilbakemelding, både faglig og sosialt, i 
alle fag.  Ofte blir dette utført to ganger i året. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merk: 

● Vurderingene som synes for foresatte er de samme som elevene ser. Elevene logger 
seg inn i via https://www.trondheim.kommune.no/elev og under valget Se vurderinger 

● Fagene er oppgitt med fagkoder. Kodene skal erstattes med fagets navn. 
 
 

6. Elevprofil 
Via barnets elevprofil kan du administrere varslinger og redigere informasjon om barnet. 

6.1. Varsling når barnet blir hentet eller går hjem selv fra SFO 
For elever på SFO kan man velge å få varsling til e-post eller push-melding i mobilappen når barnet er 

hentet eller gått hjem fra SFO. Dette stilles inn fra barnets elevprofil, du kommer til denne ved å 

trykke på "Elev-profil" fra toppmenyen på forsiden. 
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6.2. Samtykker 
På elevens profilside kan man også besvare samtykker etterspurt av skole eller SFO. Denne 

funksjonen erstatter papirskjemaene man ofte må fylle ut i starten av hvert skoleår, og kan 

eksempelvis omhandle turer og reise med offentlig transport, tillatelser til å bli tatt bilde/video av 

osv. 

Et samtykke som en foresatt har gitt kan når som helst endres via elevprofilen. 

6.3. Særskilte hensyn 
På elevens profilside kan man også legge inn særskilte hensyn som må tas av ansatte på skole eller 

SFO. Disse særskilte hensynene blir synlig for ansatte via elevprofilen, og kan kun sees av personell 

som har tilknytning til barnet. 

De fleste barn vil ikke ha noen særskilte hensyn registrert, men dette kan eksempelvis være 

informasjon om medisin som barnet er avhengig av å ha med, nøtteallergi, melkeintoleranse osv. 

NB: Det er viktig at sensitiv helseinformasjon ikke legges inn som særskilt hensyn. Det er foresattes 

ansvar å regulere dette. 

7. Henteregler og hentemeldinger for SFO 
På siden for Henteregler kan man legge inn faste generelle regler for hvem som kan/ikke kan hente 

eleven (Henteregel) og man kan legge inn engangs- eller repeterende hentemeldinger. 
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7.1. Repeterende hentemeldinger 
For å gi SFO oversikt over elevens faste henterutine legger man inn en repeterende hentemelding. 

Fra henteregel-siden til barnet, trykk på "Ny repeterende hentemelding": 

● Sett start- og sluttdato for hentemeldingen (gjerne et helt semester) 
● Velg hvilke ukedager hentemeldingen skal gjelde for 
● Sett klokkeslettet eleven skal hentes eller gå hjem selv 
● Skriv en kort melding (eks. Går hjem selv, hentes av mor/far) 
● Trykk "Send" 

 

 

Man kan ha flere repeterende hentemeldinger. Meldingen ovenfor gjelder for eksempel mandager, 

onsdager og fredager, mens den nedenfor gjelder tirsdager og torsdager. 
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7.2. Engangs hentemelding 
For å varsle SFO om henting/hjemsendelse som avviker fra den vanlige, repeterende rutinen for 

henting eller hjemsending sender man inn en engangs hentemelding. Dette kan for eksempel være 

en melding som "Jens kan bli med Anne hjem på fredag kl. 14:30", eller "Bestemor henter Ole på 

onsdag kl. 15:00". 

For å sende en engangs hentemelding, trykk på knappen «Ny engangs hentemelding». Samme 

funksjon finnes også som hurtigknapp på forsiden. 

En engangs hentemelding gjelder kun for én dag, så her fyller man kun inn dato og tidspunkt, samt 

en kort beskrivelse, og trykker "Send". 

 

Dersom man legger inn en engangs hentemelding vil denne vises i SFO sin Henteliste istedenfor en 

eventuell repeterende hentemeling for samme dato. 

8. Klasseliste 
I klasselisten vises elevene og navn på foresatte i klasser du har tilknytning til.  

En foresatt kan velge å vise eller skjule sin kontaktinformasjon (e-postadresse og mobilnummer) i 

klasselisten. Dette kan endres ved trykk på knapp øverst i klasselisten, eller fra "Min profil". 

Du kan velge om de andre foresatte i klasser du har tilknytning til skal få se din e-epost og ditt 

telefonnummer.  
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9. Min profil som foresatt 
For å komme til din profil, trykk på navnet ditt i øverste menyrad. Dette åpner en nedtrekksmeny 

hvor du så kan trykke på "Min profil". 

Dersom du laster opp bilde av deg selv vil dette bli synlig for skolens ansatte. Det er helt frivillig å 

gjøre dette. 

Fra din foresatt-profil kan du også redigere din e-postadresse og ditt mobilnummer, samt velge om 

du vil vise eller skjule din kontaktinformasjon (inklusive bilde) i dine barns klasselister. 

 

 

Trykker du på den røde knappen ovenfor, vil knappen endre til grønn farge (som under) og din 

registrerte e-postadresse, telefonnummer og evt. bilde vil være synlig klasseliste for de øvrige 

foresatte i klassen(e). 
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10. Logge ut 
Du logger ut av systemet ved å trykke på ditt navn i menylinjen. Dette åpner en nedtrekksmeny hvor 

du så kan trykke på "Min profil". 
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