
Informasjon til foresatte om nytt skoleadministrativt system: 
  
Høsten 2017 startet Steinerskolen i Trondheim opp med nytt skoleadministrativt system. Systemet 
heter IST Skoleadministrasjon og samme system brukes av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. Et av målene til skolen er å forbedre kommunikasjonen mellom 
skole og hjem. Systemet muliggjør en innlogging for foresatte via en egen portal slik at man enkelt 
kan følge med på sitt/sine barn. Man kan ved innlogging (med blant annet BankID) oppdatere 
kontaktinformasjon for seg selv, sitt/sine barn, følge med på oppdatert skolekalender, se fravær og 
merknader i tillegg til å gi skolen beskjed ved barns fravær. 
  
Sikkerhet: 
Før sommeren sendte skolen ut et skjema i posten der vi etterspurte blant annet personnummer. 
Grunnen til at vi spør om personnummeret til foresatte er for å muliggjøre innlogging for foresatte 
ved hjelp av ID-porten (blant annet BankID på mobil, BankID, MinID). Dette er samme system som 
brukes av Skatteetaten og andre offentlige virksomheter. ID-porten blir driftet av Direktoratet for 
Forvaltning og IKT (Difi) http://eid.difi.no/nb/id-porten. Personnummeret lagres i systemet og vil kun 
være tilgjengelig for administrasjonen på skolen. Ingen lærere vil kunne lese nummeret. 
  
Alternativ innlogging er mulig ved å lage seg en egen bruker med brukernavn og passord i systemet, 
men Steinerskolen i Trondheim anbefaler på det sterkeste at man bruker ID-porten til innlogging. 
Dette fordi innloggingsmulighetene gjennom ID-porten har en høyere sikkerhetsklasse enn kun et 
enkelt brukernavn og passord. Les mer om ulike sikkerhetsnivå ved pålogging 
her: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging/Sikkerhetsnivaer/ 
  
Bruk av foresatteportalen: 
Det vil bli informert ytterligere om systemet ved foreldremøter. Kontaktinformasjon som mangler i 
systemet må vedlikeholdes av den enkelte foresatte. F. eks ved flytting eller bytte av epost. Se 
brukervideo om mulighetene ved foresatteinnlogging: http://ist.guidecloud.se/224.guide 
  
Innlogging i foresatteportalen: 
Innlogging for foresatte finnes på skolen hjemmeside under Grunnskole  Foreldrehåndbok  IST 
foreldre 
http://trondheim.steinerskolen.no/grunnskolen/ist-foreldre 
  
  
 
Ved spørsmål ta kontakt med Mette på kontoret via telefon 73879080 mellom 8:30 og 14, send epost 
til trondheim@steinerskolen.no eller kom gjerne innom skolekontoret. 
 
Vennlig hilsen  
Steinerskolen i Trondheim 
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