För dig som har tillgång till ett kommunövergripande konto:

Hur du uppdaterar uppgifter för
skolor i din kommun, steg-för-steg
1. När du har loggat in till kommunens konto, bläddra ner tills du ser listan ”Skolor i
kommunen”. Skolor som redan har ett konto går att klicka på.

Klicka på den skola du vill ändra

2. När du har valt skolan ser du uppgifterna högt upp på sidan. Ovanför står Visa och Redigera.

Klicka på Redigera

3. Uppdateringar görs nu i två steg, och man ska spara efter varje steg:
i.

Uppdatera e-postadressen till kontots kontaktperson och klicka på Spara
Notera att en e-postadress får
kopplas till högst ett
SkolmatSverige konto

Ändra här, och Spara

Ändra inte lösenordet
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ii.

Ändra namn på kontots kontaktperson och eventuella andra uppgifter.

Skolans uppgifter kan
också ändras vid behov

Ändra namnet, skriv in
bokstäverna/siffrorna
som syns i Captcha-bilden
och Spara

4. Klicka på Visa (bredvid Redigera, högt upp på sidan som i steg 2) och kolla att uppgifterna har
uppdaterats som du ville.
5. För att komma tillbaka till listan över skolorna, använd Användarmenyn i höger spalten.
Klicka på Till
profilsida/verktyget
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6. Informera kontaktpersonen!
SkolmatSverige har en funktion som hjälper användare återställer sitt lösenord; denna
funktion kan du även använda för att informera den nya kontaktpersonen om förändringarna
du har gjort. Systemet skickar då ett e-postmeddelande till den nya kontaktpersonen som
innehåller skolans användarnamn samt en special länk som kontaktpersonen kan använda för
att logga in på kontot och välja ett eget lösenord.
För att använda det:
Logga ut från SkolmatSverige och gå till http://skolmatsverige.se/user/password (sidan som
syns i bilden nedan).
Obs! Du måste vara utloggad för att kunna se sidan.

Skriv e-postadressen som du
har precis kopplat till kontot
och klicka på Skicka hjälp

Meddelandet som kommer att skickas inleds med följande text, men om du är osäker på om
den nya kontaktpersonen kommer att förstå varför de har fått meddelandet är det kanske
bra att du även skriver ett mer personligt mejl till dem!

Behöver du hjälp? Skriv till oss på info@skolmatsverige.se eller ring 08-123 37185.
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