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SKOLPLATTFORMENS WEBB 
 Okul platformu web uygulaması 
web uygulamamızda bütün fonksiyonlara giriş 
yapılabilinir; mesela ,not öğrenciye verilen 
ödevler ve izin işlemleri. 

 

Giriş  
Uygulamaya başlamadan önce siz okul 
İdaresi tarafından bir mail alacaksınız. Bu 
mailde bir link bulunur bu linke tıkladığımızda giriş için bir şifre oluşturulur .Eğer web sitemize giriş 
yapmışsınız otomatik olarak telefon uygulamamızı da giriş yapabilirsiniz. Buradan 
http://skolplattformen.se/app.php. uygulamamızı telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. 
Eğer girişle problemleriniz varsa bunu okul platformuna bildirebilirsiniz.  
 

Anasayfa  
Navigasyon - Ana Sayfada sol tarafta öğrencinin haftalık programı ve diğer seçenekler sağ               
tarafta bulunur. Okulplatformu ikonu her zaman en üstte bulunur ve istenildiği anda bu ikona              
tıklanarak ana Sayfaya giriş yapılır. Sağ üst tarafta isminizin olduğu bölüm bulunmaktadır.            
Buradan kendi kişisel ayarlarınızı yapabilirsiniz.  

Okul adı ikonuna tıkladığınızda okul sınıflarına ait bilgilere genel bakış yapabilirsiniz. Eğer birden             
fazla çocuğunuz varsa giriş sayfasından ilk olarak hangi çocuğunuza ait işlem yapmak            
istiyorsaniz o çocuğu tıklamanız gerekmektedir.  

Ayarlar -İsminizin bulunduğu ikona tıkladığınızda kişisel       
ayarlarınızı ulaşabilirsiniz. Mesela şifre değiştirme ya da       
sistemdeki bildirimleri nasıl almak istediğinizi ayarlamak gibi.  

Aynı zamanda bir çocuğunuz başka bir okulda okuyor ve o 
okulda okul platformu uygulaması kullanılıyorsa hesap 
birleşimi yapabilirsiniz. (aşağıdaki yönergeyi takip edin)  

Hesaplar (Hesapları birleştirme) -Bir çocuğunuz başka bir         
okulda okuyor ve o okul da okulplatformu uygulaması        
kullanılıyorsa hesap birleşimi yapabilirsiniz. İsminizin olduğu      
ikonu tıklayıp hesaplardan dilediğiniz hesabı seçebilirsiniz. 

Haftalık ders programı - Haftalık ders programına ulaşabilmeniz için gelişmiş (Avancerat)            
ikonuna tıklayın. Burada aynı zamanda derslere tıklayıp daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.  

Yemek programı - Eğer okul haftalık yemek programını güncellemişse bu ikona tıklayarak bu              
bilgilere ulaşabilirsiniz. Bütün haftaya tıklayabilir ya da gelecek haftalara tıklayarak bilgilere           
ulaşabilirsiniz.    

Okul Platformunda diğer özellikler 
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Okul bilgi  -Bu bölümde okul ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

I  

 

Onaylanmamış devamsızlık  - Eğer çocuğunuz derse zamanında 
girmemişse bu devamsızlığı size otomatik olarak bildirilir. 

  Öğretmenlerin zamanlarını daha iyi kullanması için siz kendiniz sisteme 
girip hastalık kaydı yapmanız temennimizdir.  
Hastalık kaydı:Eğer çocuğunuz hastaysa bunu okula bildirmeniz 

gerekmektedir 

 

Devamsızlık geçmişi-Burada çocuğunuzla ilgili geçmiş tarihli devamsızlıklara bakabilirsiniz.  

İzinler - Buradan çocuğunuzun izin işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İzin 
alınabilmesi hem anne hem baba tarafından onaylanması lazım(Eğer iki 
veli varsa). Başvuru yapıldıktan sonra okul onay ya da red kararını 
sistemden verir. 

 

İletişim- Buradan mesajlara bakabilirsiniz. ”skapa 
konversation” ikonuna tıklayıp yeni bir mesaj 
oluşturabilirsiniz. Bu mesajı oluşturduktan sonra 
birden fazla kişiyi ekleyip onlara yazabilirsiniz.Aynı 

zamanda mesaj yazma işlemini en üst sağda bulunan okulun ikonununa da 
tıklayıp yapabilirsiniz. 

 

 

Geliştirme - Notlar(Eğer çocuğunuz 6. Sınıf ya da 9.sınıf arasında 
okuyorsa), Görüş(Eğer okul, okul platformu değerlendirme kullanıyorsa) ve Çalışmaları 
Değerlendirme ve planlar buraya konulur. 
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Planlama 

 

 

Planlama - Eğer öğretmen planlamasını yapmışsa burada görülür. 
Öğretmen burada kendi planlamasının içeriğini paylaşır.Öğretmenin 
planlaması aynı zamanda çocuğunuzun haftalık ders programında da 
görünür.Okulun kullanmış olduğu çeşitli öğrenme platformlarına buradan 
bakabilirsiniz. 

  

Yapılacaklar - Öğretmen (sınav,ödev ve proje ödevlerini) okul 
platformunda yönetebilir.En üstte öğretmenin şu anki konuları ve bir altında 
ise dönem içinde işleyeceği diğer konuları görebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun 

her konu için notunu merak ediyorsanız en altta bulunan ”Visa” ikonuna 
tıklayıp bunu görebilirsiniz.  

 

Serbest zaman - Eğer çocuğunuz serbest zamanlarda okula gidiyorsa 
otomatik olarak uygulamada ayrı bir düğme çıkar bu bölümde çocuğunuzun 
okuldan alma saatlerini serbest zaman öğretmenleri ile belirleyebilirsiniz. 
Çocuğunuz kendi başına  eve gidip gitmeyeceğini buradan 
belirleyebilirsiniz. 

Kaba bir şema yaptıktan sonra kendiniz bu zamanları sistemde 
değiştirebilirsiniz.Serbest zaman biriminin açık olduğu her eğitim öğretim 
tatili başlangıcı ve  diğer tatillerde  okulumuz size çocuğunuzun serbest 

zaman şemasını değiştirme uyarısı yapar.Yani çocuğunuzun bu zamanlarda okulda kalıp 
kalmayacağını bildirmeniz gerekmektedir. 
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Okul platformu uygulamasını indirmeyi unutmayın ! 
 

 

Saygılarımızla 
Okul Platformu ekibi 

 

 


