
DEN DIGITALE MELDINGSBOKA  

 
 

Slik gjør du det 

Som varslet på foreldremøtene i høst så bytter hele Ringerike kommune leverandør av sms-

tjenester. For foresatte vil byttet medføre noen endringer. Det blir nye kodeord og nytt 

telefonnummer meldingen skal sendes til. En annen endring er at foresatte ikke lengre får en 

kvittering etter sendt melding. Logg inn i oppvekstsystemet via ID-porten dersom mobilnr. 

eller e-post skal byttes.  

 

Slik gjør du det: 

1. Du sender meldingen til tlf. 59 44 44 32 

2. Begynn sms med å skrive: HELKLASSE meldingen  

 

eks: HEL2 Erik er syk i dag. Hilsen Roger 

eks: HELSFO Unni i 3B blir hentet av morfar i dag. Hilsen Marit  

Dere skal ikke ha mellomrom mellom HEL og klassetrinn, men mellom 

klassetrinn og meldingen du skal skrive. Dere skriver kun trinnet, ikke til a eller b. 

Dette fordi begge kontaktlærerne er koblet opp mot begge gruppene.  

 

3. Du må huske å signere meldingen din, da det kun vil være mobilnummer som viser 

hvor meldingen kommer fra. Da unngår vi at det blir misforståelser.  

 

Dette er de nye kodene til de ulike klassetrinnene: 

HEL1 

HEL2 

HEL3 

HEL4 

HEL5 

HEL6 

HEL7 

HELSFO 

Merk: 59 44 44 32 er felles telefonnummer som alle skolene i Ringerike kommune bruker. 

Pass derfor på å bruke riktig kodeord! 

Oppfordringer:  

o Vis hensyn! Vi ber dere om å respektere skillet mellom lærernes arbeidstid og privatliv. 

Sms’ene kommer direkte til lærernes private telefoner. 

o En skoledag er travel, kontakt kontoret ved beskjeder som må gis i løpet av skoledagen. 

o Sms til SFO: Vi ønsker å være serviceinnstilt, og tar gjerne imot meldinger. Jo mer vi vet før 

vi begynner, jo bedre blir organiseringen rundt barna, så hvis meldingene kommer inn før 

12.40, er vi glade for det. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen. 

Hilsen  

Helgerud skole 

 

SEND TIL 

59 44 44 32 
 


