
Til alle foresatte ved Granly skole, Horten    

 

Informasjon ang Skooler: 

Vi tror på en enklere Skooler-hverdag i 2020 enn det vi opplevde i 2019. Det 

er viktig at du tar i bruk/fortsetter å bruke Skooler nå som mye har blitt 

bedre der.  

I denne tiden med hjemmeskole over hele landet opplever vi at systemet henger litt, spesielt 

på begynnelsen av dagen, men ikke gi opp bruken av appen likevel.  

Fra nyttår var varslinger på plass på både iPhone og Android-telefoner. Sjekk hvilken versjon 

av appen «Skooler Parent» du har først. Har du versjon 1.3 i Android og 2.2. for Apple 

trenger du ikke gjøre noe. Hvis du har eldre versjoner må man først avinstallere den gamle 

appen og så installere den nye – Skooler Parent.  

Varslinger vil bli forbedret ytterligere i løpet av 1. kvartal 2020. Også for iPhone forventer vi 

å få rødt symbol på selve appen, likt det man får på f.eks. meldinger. 

Meldinger som kommer fra skolen, kan vises enten som chat eller som informasjon. Begge 

deler har du tilgang til fra startskjermen eller fra menyen øverst i høyre hjørne (Meldinger til 

foresatte og bruk da pilen til høyre for å få opp begge alternativene). 

Minner om at foresatte uten app alltid kan bruke nettsiden: 

https://foresatt.hortenskolen.no.  

Hvis det da fortsatt er problemer: 

Tøm data på telefonen: 

Android: Innstillinger - Apper - Skooler Parent - Lagring - Tøm data. 

iPhone:  Innstillinger - Safari - Tøm logg og nettstedsdata. 

 

Hvis du har en iPhone eldre enn 5S sier Skooler at appen ikke lar seg kjøre på eldre telefoner. 

Når det gjelder Android, støttes «Skooler Parent» av Android 5.1. (Lollipop fra 2015) eller 

nyere. Løsning er å bruke nettleser og webversjonen av Skooler for de med "gammel" 

telefon: https://foresatt.hortenskolen.no  

Utover disse punktene som ofte har vist seg å avhjelpe problemene, kan det være problemer 

der vi må bruke Skooler sin supporttjeneste. Superbrukere på skolen eller i kommunen kan 

sende e-post dit. De vil da kanskje spørre om ditt navn og din skole, og hvilken telefon du 

bruker. 

Hvis du trenger hjelp ta kontakt med kristin.rustan@horten.kommune.no via e-post. Det er 

veldig fint om du oppgir navn, telefonnummer og type telefon ved evt. henvendelser.   
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