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PRONOTE, huvudkommunikationsverktyg 

24.11.2020 
 

 
Tydlighet i kommunikation och information mellan alla de som berörs av verksamheten på LFSL är viktig 

för ett bra läsår. För att säkerställa ett centraliserat informationsflöde kommer LFSL använda 

PRONOTE som det viktigaste verktyget för kommunikation mellan skolan, lärare och familjer. 

Detta kommer att minska antalet e-postmeddelanden som familjerna får och möjliggör användandet av 

en enda kanal för att få tillgång till information om skolan och de elever som är inskrivna på högstadiet 

och på gymnasiet. 

Varför ansluta sig? 

Detta verktyg ger dig åtkomst till: 

• Schemat i realtid (med olika veckor och eventuell frånvaro) 

• Uppföljning av studenternas frånvaro, förseningar, incidenter 

• Lektionsinnehåll och cahier de texte där läxorna skrivs in 

• En del information som kommuniceras av skolledningen, elevhälsan och Vie Scolaire 

• Lärarteamets kontaktuppgifter och det inbyggda diskussionsverktyget 

• Betyg och bulletins (3 bulletins per år) 

• Bedömning av elevernas färdigheter 

• Olika typer av möten (t.ex. klassråd och informationsmöten) 

• Skolkalendern med lov och helgdagar. 

• Menyn för skolmaten 

• Dokument som behöver laddas ner (t.ex. skolintyg och gamla bulletins) 

Om du har mer än ett barn på skolan använder du samma föräldrakonto för samtliga barn. 
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Hur ansluter jag?  

• Åtkomst sker via adressen: https://1040001l.index-education.net/pronote/  

Du kan också komma åt Pronote via en länk på webbplatsen för Lycée Français Saint Louis 

(www.lfsl.net ) under Nyheter.  

• Det finns också en app som du kan ladda ner till din smartphone.  

• Alla vårdnadshavare fick ett e-postmeddelande den 28 augusti med adresslänk och personliga 

inloggningsuppgifter. 

• Om du inte har fått dina inloggningsuppgifter, vänligen kontakta CPE, Olivier Cureau: 

ocureau@lfsl.net  

• Om du har tappat bort ditt lösenord är det möjligt att begära återställning via webbversionen.  

• En utförlig handledning finns i videoformat. Gå gärna in på länken nedan för att ta del av alla 

funktioner i det heltäckande verktyget Pronote. https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-

pour-les-familles/video/328626162 

 

När ska jag ansluta ? 

• Helst varje dag eller minst en gång i veckan för att ta del av den information / kommunikation 

som gäller ditt barn och skolan. 

• I smartphone-appen kan du konfigurera aviseringar. Välj Inställningar i menyn för att aktivera 

eller inaktivera aviseringar. Du får en avisering när du har fått ett meddelande (information, 

enkät, diskussion). 

• Smartphone-applikationen är mycket användbar för att enkelt ta emot meddelanden och visa 

ditt barns schema. Använd gärna också onlineversionen via en dator som är enklare när det 

kommer till att hitta i Pronote. 
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