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Vingåker 2021-03-18

Ny lärplattform för alla elever i Vingåkers kommuns skolor
Efter påsklovet kommer vi att börja använda vår nya lärplattform Haldor
Education. Haldor kommer från augusti 2021 vara vår
huvudkommunikationsväg till vårdnadshavare.
Vi kommer därmed succesivt att avsluta Dexter och IST-lärande.
Haldor har flera moderna funktioner för planering, undervisning,
information och samarbete mellan skola och hem. Haldor fungerar också
bättre för att kunna hantera distansundervisning. Vissa funktioner som
hänger samman med schemat kan vi inte flytta över förrän det nya
skolåret startar i augusti 2021. Till dessa hör betyg och närvarohantering.
Du som idag är vårdnadshavare till elev i förskoleklass till och med
årskurs 8 kommer att få ett mail när ditt vårdnadshavarkonto har skapats.
Här nedan kan du läsa mer om hur du loggar in i Haldor och funktioner i
lärplattformen.
Med vänlig hälsning
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Haldor Education för vårdnadshavare
Haldor Education är en modern lärplattform där pedagoger och elever kan
göra allt sitt pedagogiska arbete, till exempel planeringar, uppgifter och
bedömningar.
I Haldor Education kan du som vårdnadshavare bland annat följa och vara
delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och
kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.
Med Haldor Education kan du bland annat:
• Se vad som är aktuellt för just ditt barn den närmaste tiden,
exempelvis nyhetsinlägg, veckobrev och planeringar, på den
personlig översiktssidan.
• Se vilka uppgifter som är aktuella och när de ska lämnas in.
• Följa ditt barns bedömningar och omdömen.
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Skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig
pedagog och få svar på samma ställe.
Boka utvecklingssamtal.
Nå allt som behövs inför utvecklingssamtalet.
Översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett
annat modersmål än svenska och få dem upplästa med Microsofts
Avancerade läsare.
Samt från höstterminen 2021 hålla koll på ditt barns schema.

Har du fler barn kan du enkelt växla mellan barnen i Haldor Education.
Så loggar du in
Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in, antingen via
appen Haldor Förälder eller via en webbläsare på vh.haldor.se.

Du loggar in med mobilt BankID eller din e-postadress. Om du har
problem att logga in, vänd dig i första hand till ditt barns mentor eller
mejla till support@haldor.se
App för vårdnadshavare
Med appen ”Haldor Förälder” får du tillgång till Haldor Education i
mobilen och får notiser om ditt barns händelser direkt. Mobilappen finns
både för Android och iOS.
Sök på ”Haldor” i App Store eller Google play för att ladda ner den.
Vill du veta mer?
I Haldors kunskapsbank kan du läsa mer om Haldor Education för
vårdnadshavare och se instruktionsfilmer för hur du använder alla
funktioner. Besök support.haldor.se och klicka på Vårdnadshavare.
Filmer som gjorts av olika skolor hjälper dig se vad du har möjlighet att se
angående ditt barn.
https://www.youtube.com/watch?v=tvZxc8v_e9Y&t=36s Svenska
https://www.youtube.com/watch?v=pu868_uWMSs Arabiska
https://www.youtube.com/watch?v=YniHX3GxgtM Somalia
https://www.youtube.com/watch?v=wPxyyhE1uLQ Persiska

