
 
Hva er Showbie? 
Showbie er en applikasjon som brukes til kommunikasjon av 
oppgaver og tilbakemeldinger mellom lærer og elev. 

Ammerud skole følger IKT-senterets forslag til beste praksis for 
foreldretilgang på skolens digitale plattform. Utgangspunktet er at 
tilgangen skal styrke skolens og hjemmets samarbeid om elevenes læring 
og samtidig elevens og medelevers personvern. Barnets rett til personvern 
og selvbestemmelse øker etter hvert som de blir eldre, og derfor endrer 
også foreldretilgangen seg.  

Innsynet er ment å virke motiverende på læringen, ikke overvåkende. Selv om man har mulighet til å 
logge seg på og se elevens arbeid uten at barnet er klar over det, anbefaler vi at foresatte sitter 
sammen med barnet, og ber barnet vise frem arbeidet sitt.  

Skole-hjem samarbeid 
Et skole-hjem samarbeid, der foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på 
en rekke områder relatert til skolen. En læringsplattform som Showbie gir foresatte innsikt og 
forståelse for elevens læringsaktiviteter på skolen. 

Det vil bli enklere for foresatte å kunne følge med på oppgaver, 
lekser, innleveringer, tilbakemeldinger fra lærere gjennom denne 
appen. 

Elever som har utfordringer med å uttrykke seg kan formidle 
opplevelser fra skolen ved hjelp av bilder og video. Med Showbie 
kan denne informasjonen samles på ett sted. 
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Hvordan får jeg tilgang som foresatte? 

1. Du trenger en kode for å få tilgang ditt barns arbeid i Showbie. Du får koden av læreren, enten på 
ark eller på e-post.  

2. Du kan laste ned Showbie-appen gratis fra iTunes App Store eller besøke Showbie i nettleseren 
din. 

3. Velg «Register deg.» 

4. Angi navnet ditt, e-postadressen og alt et passord. Trykk register deg. 

5. Angi foreldrekoden din. Trykk på «Legg til elev».  

Innsyn
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4. - 7. TRINN 
Foresatte gis tilgang til lekerom og 
fagrom. 

Foresatte har også tilgang til elevens 
vurderingsmappe, hvor stjernemerket 
arbeid legges.  

Det gis ikke tilgang til gruppearbeid av 
hensyn til medelevers personvern. 

Lærer oppretter ett eller flere rom til 
skolearbeid som ikke gis foreldretilgang. 
Disse rommene er private mellom lærer 
og elev. 

1. - 3. TRINN 
Foresatte gis tilgang til lekerom og fagrom. 

Foresatte har også tilgang til elevens 
vurderingsmappe, hvor stjernemerket 
arbeid legges.  

Det gis ikke tilgang til gruppearbeid av 
hensyn til medelevers personvern.


