En liten introduktion till

Elevkonton på GR-SLI

Ingång för elever på
www.grkom.se/elev
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Eleven ansöker
Elevkonto ansöker eleven själv om
genom att följa nedanstående instruktioner:
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1. Gå till www.grkom.se/elev klicka på
”Hänglåset” och ”Skapa konto”
2. Fyll i efterfrågade uppgifter. I rutorna för kommun och skola väljer
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du bland de alternativ som kommer
upp.
3. Bocka i att du är elev.
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4. Klicka på ”Gör mig till medlem”.

Obs! Om inte alla rader har grön bock
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kommer du inte vidare.

5. Ett mail med aktiveringskod skickas
till din epostadress.
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Eleven bekräftar
6. Gå till din e-post och öppna
mejlet från svara-inte@sli.se
7. Klicka på länken i mailet.
8. Fyll i efterfrågade uppgifter på
öppnad registreringssida.
9. Spara
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Läraren godkänner
Kontot ska nu godkännas av en lärare
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på skolan.
10. När elev ansökt om konto på din
skola syns detta som en

vid

klockan
11. Klicka på klockan och därefter på
”Det finns elever 5”
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12. Under ”Elevregistreringar” syns
skolans obehandlade ansökningar
med senast aktuella elev högst upp.
13. Klicka ”Acceptera” för de elever
som du själv ansvarar för.
14. Elevansökningar ligger kvar i listan
under 3 månader så att skolans alla
lärare har möjlighet att godkänna
sina egna elever.
15. Under fliken ”Aktiva elever” kan du
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redigera uppgifter och ta bort elevkonton som inte längre ska finnas.
OBS! Neka inte elever om du inte är
helt säker på att hon/han inte går på
skolan.

Godkänt och klart!
16. När kontot är godkänt av en lärare
får du ett bekräftelsemeddelande till din
epostadress.
17. Nu är klart för dig att logga in på
www.grkom.se/elev
OBS! Om din förfrågan nekas, gör om
din registrering med korrekta uppgifter.
Kontakta din lärare om du anser att du
nekats felaktigt.

Kontakta oss för mer information
GR Utbildning Läromedel, Göteborg
Tel: 031-335 50 53
E-post: laromedel@grkom.se

www.grkom.se/laromedel

