
360° Rapporter

• 360° rapporter for elev

• 360° rapporter for 
kontaktlærer

• Meldingsfunksjon
(Tiltak fra 360° rapporter)

• Ukentlig oppsummering
(Oppsummering fra 360° rapporter)



360° rapporter
for elever

Få elevene mer engasjert i
egen progresjon for å 
motivere, informere og støtte
deres individuelle læring.



Elev Lærer Skoleleder

Elevene får mulighet til å ta del i 
egen læring

Elevene ser kun sine egne
rapporter

Se alle eller utvalgte rapporter –
Aktivitet, Progresjon, Vurdering

Høyere grad av engasjement
støtter og motiverer individuell
læring

Sanntid av progresjon, aktivitet og
vurdering

Bedre engasjement med elever på
flere nivåer

Lærerne kontrollerer tilgang, 
bestemmer hvilke rapporter
elevene kan se (slå av og på)

Finner ut hvilke elever som trenger
hvillken type oppmerksomhet eller
oppfølgning

Bedre innblikk i hva som
fungerer og ikke

Informasjon om hvor
ressursene skal fordeles

Forbedret engasjement og
resultat

Større grad av fornøyde
foreldre, lærere og elever

Fordeler for:



Aktivitetsrapport

Elevene ser:
• Hvor ofte de har besøkt 

faget
• Kommunikasjonsaktivitet
• Ukentlige forandringer i 

aktivitet



Fremdriftsrapport

Få en oversikt over:
• Generell progresjon i et fag
• Faginnhold
• Fullføringsnivå
• Ressurser som er blitt lest
• Fullførte aktiviteter



Vurderingsrapport

Få oversikt over:
• Vurderingsgjennomsnitt
• Karaktertrend
• Vurderingsprestasjoner

• Innleveringsoppgaver
• Tester

• Gjøremål



360° rapporter
for kontaktlærer
• Innblikk i elevenes utvikling

• Tillater målrettet faglig støtte

• Se kun rapporter 
for elever som man er kontaktlærer for

• Få oversikt på elev, faget 
eller aktivitet/progresjon/vurdering

• Sammenlign elevers fremgang mot fag 
gjennomsnittet

• Mulig å sende meldinger til en elev eller til
en gruppe av elever

• Bruk informasjonen som støtte i
dokumentasjonen og veiledning



Tiltak fra
360° rapporter

Send en melding til en enkelt
elev eller en gruppe av elever

• Gruppemelding: Send fra
oversiktssiden

• Individuelle meldinger: 
Send fra detaljsiden

Kommunikasjon i sanntid

Elever kan svare på meldingene

Kontaktlærere kan sende
melding direkte fra deres
360° rapporter



Varsle fra
360° rapporter

Ha kontroll på hvordan elevene
sin progresjon

itslearning vil sende lærere
jevnlig ukentlig oppsummering

Informasjon blir levert som en
push melding

Velg å gå inn eller ut når som
helst


