KULTURSKOLAN I VINGÅKER
ansluter sig till StudyAlong
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Information
till föräldrar och elever
i Kulturskolan

Kulturskolan i Vingåker ansluter sig till StudyAlong - ett
verksamhetssystem för kulturskolor.

Som målsman kommer du att...

Vad är StudyAlong?
StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för
Sveriges kulturskolor. Det består av fyra delar: kurskatalog, administrationsverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

• se information över bokade kurser, tidpunkt, plats, lärare

Varför byter vi system?
Vi vill förbättra och förenkla kommunikationen mellan elever, lärare
och vårdnadshavare.

Som elev kommer du att...

När införs det nya systemet?
Från och med höstterminen 2018. För att det ska gå smidigt behöver vi din hjälp redan nu.

musikhögskolor runt om i Sverige

Vad måste jag göra?
Du som är förälder eller målsman måste registrera ett konto
senast den 19 juni 2018 för att säkra ditt barns plats.
Läs mer om hur du registrerar konto på sista sidan.

dela filmer, länkar, noter och bilder på ett lagligt sätt

• enkelt kunna boka kurser i kulturskolans kurskatalog
• kunna bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning
• kunna följa ditt barns undervisning via digitala klassrum (iRum)

• ha tillgång till över tretusen videolektioner filmade av
musiker, artister och lärare från kultur-, musik- och
• kommunicera med din lärare via digitala klassrum (iRum)
• stärkas i din undervisning genom att din lärare kan
• ha en trygg, säker och reklamfri plats för lärande när
lusten faller på.

Så här gör du:

• Välj ett säkert lösenord och bekräfta.

1. Gå till registreringen

• Välj barn.

• Du gör registreringen på

Fyll i uppgifter som saknas.

www.studyalong.se/vingaker

• Klicka på ”Välj lärare” och kryssa i ditt

2. Registrera förälder/målsman

barns lärare.

• Välj ett användarnamn och skriv in

Godkänn villkor.

din e-postadress.

• Klicka på ”Bekräfta”.

• Välj ett säkert lösenord och bekräfta.

• Fyll i om du medger att ditt barn får

• Klicka på fortsätt.

synas på bilder/film som kulturskolan

• Fyll i dina personuppgifter i steg 2.

lägger i plattformen.

• Läs igenom användar- och betal-

• Klicka på ”Registrera”.

ningsvillkor, därefter klicka i godkänn.
• Klicka på registrera.

4. Lägg till flera barn

3. Lägg till ett konto för ditt barn

kulturskolan kan du nu lägga till

•Klicka på knappen ”Min sida”.

ytterligare barnkonto enligt punkt 3.

• Om du har fler barn som går på

• Klicka på knappen ”Lägg till barn”.
• Välj användarnamn för barnet.

Nu är du klar!

• Fyll i barnets e-postadress eller
lämna tomt om du vill använda
samma adress som för ditt eget konto.

Kulturskolan i Vingåker
0151-192 22
ulrika.froden@vingaker.se
www.vingaker.se/kulturskolan

Vi kontaktar er inför höstens kurser.

