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Vår SFO-løsning er et enkelt oppsett av 
seks utvalgte verktøy som passer perfekt til SFO.

Ha god oversikt over barnas tilstedeværelse, 
aktiviteter, kalendere og planer. Skooler SFO
forenkler alt det adminstrative arbeidet med SFO
– slik at ansatte kan fokusere på barna!

Utvalgte Skooler-verktøy,
perfekt for SFO!
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Har barnet kommet? Har barnet blitt hentet? 
Inn- og utregistrering gjør det enkelt å holde 
oversikt over når et barn ankommer eller 
forlater SFO.

Ansatte kan registrere to ankomster og to 
hentinger per dag på hvert barn.

Inn- og utregistrering
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Ansatte på SFO kan enkelt sende melding til foresatte, 
dersom de har installert Skooler Foresatte app. 

Her kan man også lage egne svarskjema sånn at 
foresatte kan gi respons enten med tekst eller 
avkrysningsskjema. Man kan be om lesebekreftelse og 
sende over e-post. Dersom dere også har Skooler
SMS, kan man sende der også. 

Send meldinger til 
foresatte – med svarskjema

Det blir foreldremøte på Mandag 
17.10 kl. 18:00 i Aula på skolen. 
Kommer du?

Jeg kommer

Jeg kommer ikke
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Skryt av barna med Skooler Skryt

Ansatte kan gi barna skryt i Skooler som 
også foresatte kan se i appen. Passer ikke 
standard-skryt? Ansatte kan selv lage og 
publisere skrytemeldinger med egne emojis, 
figurer og tekst.

Godt jobba! God venn!
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Kalender-verktøyet gjør det enkelt for 
ansatte å lage oppføringer som deles med 
både foresatte og elever. Her kan man
kategorisere oppføringene slik at man holder 
seg organisert.

Kanskje alle husker regntøy til neste gang...

Hva skjer på Torsdag?
Sopp-plukking i skogen
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Aktivitetsloggen er perfekt for SFO. Lag 
aktiviteter der både elever og ansatte kan 
dele bilder, video, tekst og lydfiler. 

Foresatte kan følge med på aktivitetene og 
se medier rett i Skooler Foresatte-appen.

Lik , del, logg og aktiviser!
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Bruk det du vil, vi støtter 
deg uansett 
Det skal være enkelt å bruke Skooler. Derfor 
virker Skooler både på PC, Mac, nettbrett og 
mobil.
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Dag Torp
dt@skooler.com
+47 405 55 894
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