Praktiska i Täby och edWise
Vi på Praktiska i Täby använder oss av edWise som system för allt som har med elevens tid på skolan
att göra som t.ex. närvaro, omdömen och annat.
För att vi ska kunna maximera alla vårdnadshavares insyn i skolan och den utbildning som eleven går
igenom vill vi gärna att alla vårdnadshavare har ett vårdnadshavarkonto i edWise.

Instruktion till hur man ansöker om vårdnadshavarkonto i edWise
Följ denna enkla instruktion och få tillgång till det som edWise kan erbjuda.
1. Surfa till http://www.edwise.se
2. Tryck på ” Ansök om vårdnadshavarkonto”
3. Välj ”Praktiska” som barnens kommun, huvudman
4. Fyll i alla uppgifter under ”Vårdnadshavarens uppgifter”. Tänk på att skriva din mailadress!
5. Fyll i uppgifterna under ”Barnets uppgifter”.
6. Tryck på ”Sök lärare ”
7. Tryck på knappen ”Nästa”
8. Du kommer nu till en sida som är en sammanfattning av vad du har skrivit på föregående sida.
Läs igenom att uppgifterna stämmer.
9. Tryck på knappen ”Skicka” om det stämmer. Om uppgifterna inte stämmer tryck på knappen
”Tillbaka” och ändra på det som inte stämmer för att sedan trycka på knappen ”Nästa”. Om nu
uppgifterna stämmer, tryck på knappen ”Skicka”.
10. Klart!
11. Din ansökan har nu kommit till skolan som måste godkänna att du får ett edWise-konto. Ditt
användarnamn och lösenord skickas till den mailadress som du har angivit.

Myndig elev och vårdnadshavarkonto
Tänk på att om ditt barn har fyllt 18 år måste han/hon godkänna din insyn för att vi ska kunna
godkänna ett vårdnadshavarkonto.

Vid frågor
Kontakta gärna ditt barns mentor om du har några frågor kring ditt vårdnadshavarkonto på edWise
eller annat som rör ditt barns gymnasieutbildning.

Med vänlig hälsning,
Vi på Praktiska i Täby
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