Datum

2021-02-24

STUDYALONG INLOGGAD SOM VÅRDNADSHAVARE
Inloggat läge från www.studyalong.se (ange användarnamn och lösenord)

För att se Irummet klickar du på knappen ”Gå till Irummet”.
Knappen ”Lägg i varukorgen” klickar man på när man ska bekräfta och betala
sin kurs/kurser.
I detta läge för erbjudande om fortsatt kursdeltagande är status ”Ej bokad
kurs”, då syns knappen ”Ta bort” den använder man när man vill sluta på
denna kurs. Köper man inte om denna kurs inom den angivna tiden blir
platsen tillgänglig för nya elever.
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När man har betalat sin kurs/kurser blir status = Bokad.
Har man redan betalat kursen får man status bokad. Då syns istället knappen
”Avsluta kursdeltagande”. Den kan man klicka på om man vill sluta kursen
under pågående termin.
Ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan har
startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din
första lektion. Läs mer om ångerrätten i våra villkor (knappen ”Villkor” längst
upp).
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Lite längre ned på sidan ser man eventuella hyrda instrument. Instrumentordern kommer att läggas i kassan när man betalar sin elevavgift.
Vill man ändra språk i Studyalong klickar man på Translateknappen och
väljer det språk som önskas.
IRummet
(se bild fg sidas bild och klicka på ”Gå till Irummet”)

Anmäla frånvaro gör föräldern genom att klicka på ”Anmäla frånvaro”
på aktuellt datum. Klicka på pilarna framåt för att se datumen kommande
veckor. Närvaron syns i parantesen efter elevnamnet i detta fall (5/7).
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Ovan har eleven varit på 5 lektioner av 7 lektionstillfällen.

Scrolla ned för att läsa alla meddelandet som skickats till Irummet och för att
längst ned hitta eventuella filer som läraren har skickat. Filmer, noter eller
bilder. Klicka på filen för att öppna den aktuella filen.
STUDYALONG INLOGGAD SOM ELEV
Logga in med ditt användarnamn och lösenord som ni valde när ni skapade
kontot.
Förstoringsglaset är en sökruta för tex söka olika filmer i ditt ämne eller
manualer för Studyalong mm.
Klockan med siffror är antal olästa notiser. Information från irummet med
mera.

För att nå informationen i Irummet klickar du på ”Mina iRum”. Antingen i
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listan under länkar eller på rutan med de gröna gubbarna.
Då ser eleven enligt bild nedan:

Klicka på kursnamnet i detta fall ”Piano”. Sedan kommer man in i Irummet
som ser precis likadant ut som i tidigare bilder (läraren, vårdnadshavaren och
eleven/eleverna ser precis samma saker i Irummet). Och filerna som läraren
har lagt i Irummet finns längst ned. Klicka på filen för att öppna den.
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Man kan som elev ladda upp egna filer under ”Mina filmer” eller ”Mina
bilder”. Under ”Tilldelade filmer” eller ”Tilldelade bilder” hittar du det
som läraren har delat till dig.

För att ladda upp en bild ska du klicka på ”Mina bilder” och därefter ”Ladda
upp”. Du gör på samma sätt med ”Mina filmer”.
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Klicka på knappen ”Välj fil”. Och välj den fil du vill dela med läraren. Ange
upphovsman och beskrivning av filen. Välj på vilket sätt du delar din bild. Vill
du endast dela bilden i Irummet klickar du på ”Riktad delning” och därefter
”IRUM”.
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Bocka i för vilket Irum som avses och klicka sedan på okej. Och efter detta
även knappen ”Publicera”.

Då hamnar bilden (i detta exempel) som ett inlägg i Irummet.

