
 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilskole 

 

Vi bruker Mobilskole som kommunikasjonslinje mellom skole og hjem. Ved å bruke melding kan vi 

kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kummunikasjon og e-post, men er et godt 

alternativ for hastemeldinger og beskjeder.  

 

Send melding til kontaktlærer  

 For å melde fravær 

 Om du ønsker at kontaktlærer skal ringe til deg 

Melding må sendes før kl. 08.10 da kontaktlærer leser meldingene før de går til undervisning. 

 

Det skal ikke sendes melding som f.eks. Per skal ikke på SFO i dag, eller Per skal være med Pål hjem i dag. Det 

må skrives i kontaktboka/meldingsboka. Slike meldinger vil ikke bli fanget opp dersom lærer er syk/er på kurs 

o.l. 

 

Som foresatt kan du sende melding til skolen ved å sende SMS med kodeorde som tidligere, eller laste ned 

Mobilskole app. 

Du kan laste ned app’en ved å søke på Mobilskole i App Store eller Play Store. Du kan også laste ned fra 

http://mobilskole.no/app på din smarttelefon.  

Du logger inn i Mobilskole app’en med ditt telefonnummer. 

 

Ønsker du å sende melding på SMS med kodeord må du gjøre på følgende måte. 

 SMS sendes til nr. 03686. 

 Meldingen må begynne med hurdal og klassenavn.   

 

hurdal 2 Per er syk i dag. Hilsen Lise 

(Bruk mellomrom mellom hurdal og klassenavnet og mellomrom mellom klassenavnet og 

meldingsteksten – ikke bruk linjeskift). Husk avsender. 

 

 Er trinnet delt i klasse a og b, må det komme fram av meldingsteksten. 

Går eleven i f.eks. 8a må meldingsteksten starte med hurdal 8a. 

 

Se oversikt over klassenavn under.  

 

Motta viktige beskjeder på SMS 

Sendte meldinger blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt 

over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra 

hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med 

utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet. Dette er et gratis og frivillig tilbud fra skolen. 

Foresatte kan når som helst velge ikke å delta. Vi oppfordrer alle som får tilbudet til å være med, da det vil 

skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole.  

 

Klassenavn skoleåret 2018/2019 

 

1a   = hurdal 1a    6a  = hurdal 6a 

1b  = hurdal 1b    6b  = hurdal 6b 

2a   = hurdal 2a    7. trinn  = hurdal 7 

2b  = hurdal 2b    8a  = hurdal 8a  

3a  = hurdal 3a    8b  = hurdal 8b 

3b  = hurdal 3b    9a  = hurdal 9a 

4a  = hurdal 4a    9b  = hurdal 9 

4b  = hurdal 4b    10a  = hurdal 10a 

5. trinn = hurdal 5    10b  = hurdal 10b 

 

HURDAL KOMMUNE 
Hurdal skole og kultursenter 
 
 

 

http://mobilskole.no/app

