Foreldreguide til lærings- og informasjonsplattformer ved Kristelig
Gymnasium
-

IST - https://kg.no.ist.com/guardian
o Brukes til å:
§ Melde og se registrert fravær
§ Se timeplan/dagsplan
o Foresatt logger inn med ID-porten (MinID/BankID)
o Dersom man har flere barn på skolen, velger man barn med å trykke på
«hodet» på toppen av skjermen slik at listen med barn kommer opp. Velger
herfra hvilket barn man vil se informasjonen til.
o Man kan oppleve at skjermen (spesielt på smarttelefon) blir helt blank når IST
laster informasjon om fag og fravær for foresatte, uten noe indikasjon på at
siden jobber/laster og det kan ta opp mot 30+ sekunder før det kommer opp
noe. Det er da naturlig å tro at siden er tom og at noe er galt og man går vekk
fra siden før det kommer noe. Dette er normalt, og dersom man venter litt,
skal informasjonen dukke opp
o Login-vindu:

o Grensesnittet etter login. Her er det nederste alternativet («Timeplan») ikke
aktivt for foresatte, men de tre øverste har innhold og er ganske
selvforklarende. Det kan bare ta litt tid å få det opp.

o Oversikt over fravær (dette innholdet kan altså ta tid før vises i vinduet):

o Skjermbilde for registrering av fravær

-

OneNote
o Foresatt-tilgang til deler av klassenotatbøkene (ikke fagbøker)
o Link på KGs hjemmesider: https://www.kg.vgs.no/trinnX (X=8, 9 eller 10
avhengig av trinn)
o For full tilgang til klasse- og fagnotatbøker må foresatte logge inn sammen
med barnet med deres konto. Ikke full konto for foresatte i Office365 (pga
lisenskostnader osv)

o Eksempel på OneNote foresattilgang

-

Itslearning – https://kg.itslearning.com
o Foresatte får/har fått tilsendt login-informasjon til e-post registrert i IST. Man
logger inn med «vanlig innlogging» - ikke Feide-login, og kan da se barnets
underveisvurderinger i de fagene hvor Itslearning brukes til dette
o Innloggingsvindu for Itslearning:

o Eksempel på hvordan det ser ut når man logger inn i itslearning med
foresattbruker. Under Dine barn får man listet opp barna om man har flere
barn ved skolen. Gjøremål og Rapporter tar deg videre til
karakter/vurderingsoversikt.

