
Skolans 
IT

Bra att veta för dig 
som elev



Skolan har tillgång till många 
system och tjänster

Datorkonto (skolnet)> Itslearning, Skola24, ISTA och Office365 mm



Skolnetkonto - Skolportalen

 Du har ett skolkonto via Uppsala kommun ett så kallat Skolnetkonto vilket fungerar som 
inloggning till bl.a. din dator, Office365 med OneDrive, Itslearning och Skolportalen

 Skolportalen är en startsida från vilken du når många system som kommunen har
 Användarnamnet till skolnetkontot finns i både en lång och kort variant.

T ex: eleka1 och elev.katerdralsson@skola.uppsala.se
 Kortnamnet hittar du genom att skriva: din kontoinformation ,  i Windows sökruta

http://skolportal.uppsala.se/
mailto:elev.katerdralsson@skola.uppsala.se


WIFI

 Din skoldator kopplas automatiskt upp mot 
skolans WIFI

 Skolans WIFI för mobila enheter 
SKOLNET_mobile kommer du in på med ditt 
skolnetkonto



Genvägar på
hemsidan
https://katedralskolan.uppsala.se/

https://katedralskolan.uppsala.se/


Kommunikation med lärare

1.Itslearning – inloggning via skolportalen,
vanligaste sättet

2.Vanlig e-post Outlook – O365



Eposten kommer du åt på flera sätt

1. Outlook på skoldatorn eller via
2. mobilappen Outlook 3. Webbportalen: portal.office.com

https://portal.office.com/


Molnlagring i OneDrive

Det är bra att spara sina arbeten 
på OneDrive. 

Där är det lätt att nå de sparade 
filerna från fler enheter t ex dator 
och mobil och om datorn går 
sönder finns de kvar



OneDrive via datorn når du bäst på 2 sätt

På din dator via OneDrive i utforskaren
(kräver kanske inloggning med Skolnetkonto) 2. Webbportalen: portal.office.com

Vill du veta mer om OneDrive hittar du det här
(OBS! du kanske måste logga in med ditt Skolnetkonto)

https://portal.office.com/
https://uppsalakommun1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mats_eriksson7_uppsala_se/EQpX028i_i5HkeFPSq18LjgBQKMZBBC0I8EYc0XqEwWqJw?e=Mcq3Be


Skriva ut?

 Utskrift sker genom systemet Cirrato follow print och för att det ska fungera måste du 
registrera din tagg, vill du veta hur kan du läsa om det här

https://uppsalakommun1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mats_eriksson7_uppsala_se/EV3woCIR98VMuvOHimez55wBc1WcRZsGrgCQBhm1JBLMlg?e=H4eMGi


Hjälp och stöd

 IT-tekniker finns om du behöver hjälp med 
datorn eller vill lämna in den på lagning
 Rum 300a på fm. (tider kan ändras)

 Behöver du IT-pedagogiskt stöd är Simon Sjörs



Itslearning -
startsida

1. Dina kurser
2. Bra länkar
3. Anslag (notiser och chatt

• Chatten är vanligaste sättet att kommunicera  med lärare



• Översikt – här ser du anslag från lärare och uppgifter
• Innehåll - här hittar du uppgifter med material

se nästa bild
• Status och uppföljning  - här kan du se resultat

på inlämningar

Itslearning -
kursytan



Itslearning -
innehåll



Itslearning - app



Det var det…
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