
 

 

1 Gå til nettsiden www.sommerskolenoslo.no 

I denne veiledningen finner du informasjon om hvordan elever meldes på kurs i Sommerskolen Oslo. 
Du kan kontakte oss mandag – fredag, 08:00–16:00 på telefon 23 05 10 06 eller sende oss e-post på 
sommerskolen@ude.oslo.kommune.no hvis du har spørsmål.  

2 Velg ønsket årstrinn i nedtrekks menyen. Du kan også velge å filtrere kursene etter ønsket fag.  Eleven kan 

meldes på inntil fem kurs i prioritert rekkefølge. Dere bestemmer prioritet etter dere er ferdige med å velge 

kurs og har klikket på knappen  

http://www.sommerskolenoslo.no
mailto:sommerskolen@ude.oslo.kommune.no


 

 

3  Neste steg er å prioritere valgene. 

Bruk nedtrekksmenyen under hvert kurs 

for å sette prioritet på kurset.  

4 I neste steg skal du føre opp alle nødvendige opplysninger om eleven du melder på.  

Hvis eleven har behov for Særskilt tilrettelegging må dere skrive ut og sende in søknadsskjema 

for særskilt tilrettelegging til Sommerskolen Oslo. Les mer om hvordan vi tilrettelegger og 

hvordan foresatte kan søke om særskilt tilrettelegging gjennom å klikke på menyvalget 

«Særskilt tilrettelegging» på venstreside eller gå til https://sommerskolen.osloskolen.no/ 



 

 

5 Neste steg er å fylle ut opplysninger om foresatt. Kontrollere at mobiltelefonnummer og e-post er riktig oppgitt.  

E-post og mobiltelefonnummer benyttes senere til pålogging på «Min side» og for å melde på flere barn. Hvis foresatt 

ikke har e-postadresse holder det med registrering av mobiltelefonnummer.  

6 Når dere er ferdig med å fylle ut opplysninger om foresatt får dere opp en oppsummering av valgte 

kurs og registrerte opplysninger. Kontroller at alt stemmer og klikk på «Bekreft og send påmelding». 

Dersom noe må forandres klikker dere på knappen  «Forrige». 



 

 

7 Etter å ha klikket på «Bekreft og send påmelding» får dere opp ett kvitteringsbilde. Kontrollere at kontaktperson 

mottar bekreftelse for påmeldingen samt brukernavn og passord til «Min side» på SMS og e-post. Hvis dere ikke 

mottar SMS og e-post må dere kontakte sommerskolen.  

8 Hvis dere ønsker å melde på en til elev for samme foresatt må dere logge in på «Min side» med opplysningene 

som foresatt har mottatt på SMS og/eller e-post etter første påmelding. Brukernavnet er foresattes e-postadresse 

eller mobiltelefonnummer hvis e-postadresse mangler.  

Når dere er pålogget på «Min side» velger dere «Meld på elev» og gjentar punkt 2 til 7.  

 


