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Wilma
Käyttöohje

Kirjaudu osoitteessa

https://wilma.edu.kerava.fi
=

Käyttäjätunnus = sähköpostiosoitteesi
Salasana = keksimäsi salasana

=

Wilma

Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa "unohditko salasanasi". Saat sähköpostin, jonka kautta voit
tehdä uuden salasanan.
" unohditko salasanasi "

WILMAN TOIMINNOT /

Wilma
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1. PIKAVIESTIT
Voit lähettää viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman sisällä. Viestien lähetys toimii
samantyyppisesti kuin sähköpostissa.
Wilma

Lisäksi, lapsen luokanvalvojalle voit lähettää viestin klikkaamalla kirjekuoren kuvaa luokanvalvojan nimen
vieressä Omalla etusivulla.
(
)
"
"

1
2. TUNTIMERKINNÄT

2. 1. SELVITÄ TUNTIMERKINTÖJÄ

Opettaja voi tässä pyytää sinua ilmoittamaan, miksi oppilas ei ole ollut tunnilla.

2.2. TARKASTELE TUNTIMERKINTÖJÄ
Opettaja voi tehdä tähän merkintöjä. Voit valita miltä ajalta katsot merkintöjä (4 viikkoa, syksy, kevät,
lukuvuosi tai jakso). T
(
4
,
)
Opettajan merkintöjä
Poissaolo/
selvittämätön poissaolo /
luvallinen sairauspoissaolo
/

ahkera tuntityöskentely /
aktiivinen tunnilla /
hyvä suoritus/
positiivinen käytös/

luvaton poissaolo/
myöhästynyt alle 15 min /
15

myöhästynyt yli 15 min
15

läksyt tekemättä /
kirjat ja välineet kotona /
oppitunnin häirintä /
rikkonut koulun järjestyssääntöjä /
poistettu tunnilta /
matkapuhelimen luvaton käyttö oppitunnilla
/
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3. ILMOITA POISSAOLOSTA
Jos oppilas on poissa koulusta tänään tai huomenna, ilmoita tässä. Poissaoloilmoitus näkyy opettajilla
Wilmassa.
Wilma
1. Valitse yksi syy.
luvallinen sairauspoissaolo
luvaton poissaolo
luvallinen poissaolo osalta oppituntia

(

)

2. Kirjoita lisätietoja.

3. MUITA TOIMINTOJA
Työjärjestys: Näet oppilaan työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain.
Kokeet: Luettelo oppilaan tulevista kokeista.
Suoritukset: Näet aineiden ja kurssien arvosanat.
Tuki: Luettelo oppilaan saamasta tuesta, esim. tukiopetuksesta ja eriyttämisestä, sekä
oppilaan pedagogiset asiakirjat.
Tulosteet: Koulun lomakkeet, oppilaan viimeisin todistus ym. koulun valitsemia tulosteita.
Kyselyt: Voit vastata opettajien ja henkilökunnan tekemiin kyselyihin.
Tiedotteet: Voit lukea opettajien ja henkilökunnan laatimia tiedotteita.
Vuosisuunnittelu: Näet, mitä oppiaineita koulussa voi opiskella ja mitä aiheita milläkin
kurssilla/vuosiluokalla käsitellään.
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Opettajat: Näet koulun opettajaluettelon ja luokkien ryhmänohjaajat. Nimeä klikkaamalla
avautuu sivu, jolla kerrotaan tietoja opettajasta (esim. opetettavat aineet ja yhteystiedot)
sekä opettajan työjärjestys. Kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle
viestin.
(
)
Henkilökunta: Näet vastaavat tiedot muun kuin opetushenkilökunnan osalta. Sivulla voi olla
esim. terveydenhoitajan, opetustoimenjohtajan tai kouluavustajien yhteystietoja.

Huoneet: Luettelo koulun opetustiloista ja niiden työjärjestykset jaksoittain.
Lomakkeet: Voit päivittää esim. osoitteesi ja puhelinnumerosi. Sivulla voi olla muitakin
lomakkeita, joiden avulla voit päivittää oppilasta koskevia tietoja ja täyttää erilaisia
hakemuksia ja ilmoittautumisia.

Tietosarake
Huollettavasi tiedot: Oppilaan/oppilaiden nimi/nimet, luokka ja ryhmänohjaaja.
(
/
)
Ilmoitusasetukset: Voit valita, miten vastaanotat tiedon uusista pikaviesteistä ja
poissaolomerkinnöistä: sähköpostina ja/tai tekstiviestinä.
:
Käyttöoikeudet: Näet Wilma-tunnukseen kuuluvat roolisi (oppilaan huoltaja). Voit lisätä kaikki
Keravan kouluissa olevat lapsesi Wilma-tunnuksesi alle. Kohdassa " Roolien lisääminen" voit käydä
lisäämässä avainkoodeja, jos olet saanut niitä koululta (1 avainkoodi = 1 lapsi).
)
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Salasanan hallinta: Voit vaihtaa oman Wilma-salasanasi.

"(
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Linkit: Näet linkkejä Wilman ulkopuolisille sivuille. Esillä voi olla esim. linkki koulun kotisivuille

