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Instruktion till vårdnadshavare för användning av SchoolSoft 
 
För att logga in gör man på följande sätt: 
 

1. Skriv in https://sms16.schoolsoft.se/orkelljunga/jsp/Login.jsp i webbläsarens 

adressfält överst. 

2. Under ”Jag är:” välj vårdnadshavare. 

3. Fyll i användarnamnet, som är detsamma som din ungdoms 

användarnamn. 

4. Fyll i lösenordet som tidigare kom i ett separat utskick från SchoolSoft, till den e-

postadress som du angivit till skolan. Första gången du gör detta kommer du att få 

ändra ditt lösenord. Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken varav minst 1 siffra 

och minst 1 bokstav.  

5. Om du har glömt lösenordet kan du skicka efter ett nytt genom att klicka på länken 

under inloggningsrutan. Detta förutsätter att du har angivit en e-postadress till 

skolan. Om du kan ditt användarnamn och vet vilken e-postadress som är 

registrerad till ditt konto fyller du i dessa. Då skickas ett mejl till din e-postadress 

med ett nytt lösenord. Lösenordet kommer du att få byta första gången du loggar 

in. Det nya lösenordet måste innehålla minst 8 tecken varav minst 1 siffra och minst 

1 bokstav. 

6. Om du inte heller känner till ditt användarnamn klickar du på Glömt 

användarnamnet. Här får du fylla i din e-postadress, visa att du inte är en robot och 

sedan på Påminn mig! Ditt användarnamn skickas nu till din e-postadress. Om du 

inte heller vet vilken e-postadress som är registrerad på ditt konto kontaktar du 

skolans administratör. 

Då du klickar dig runt på sidan ska du komma ihåg att använda ? -knappen om du 
kör fast. På alla sidor i SchoolSoft finns hjälptexter för den aktuella sidan. 
Du kan också titta på filmer för vårdnadshavare som lotsar dig fram.  
 
Länken finns här:  
 
http://www.schoolsoft.se/filmer-vardnadshavare 
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