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Välj Tidsregistrering. Tänk på att välja rätt barn uppe i högra hörnet om det finns fler barn i familjen 
som har InfoMentor. 

I nästa vy väljer du den vecka du ska lägga in tider för. Använd pilarna för att klicka framåt i tiden. Tänk på att 
alltid börja på en ny vecka. 

Finns det inga schematider som i exemplet nedan då klickar man på Ändra vecka. Finns det däremot redan ett 
schema och du ska lägga in ett nytt schema som ska gälla framåt i tiden så klickar du på Rensa vecka. Du kommer 
att få en fråga om att Ta bort registrerad tid, här klickar du på Radera. Nu får du klicka på Ändra vecka och lägga 
in dina tider. 

http://www.infomentor.se/


Du skriver in de tider som gäller för veckan. Vill du repetera dina tider bockar du i Repetera 
ovanstående tider. 

Du får möjlighet att fylla i hur ofta schemat ska upprepas och till vilket datum det ska gälla. När du är klar 
så klickar du på Spara.

När du har valt hur länge ditt schema ska gälla så trycker du spara. Tänk på att du bara kan välja en fredag som ett 
slutdatum.



När du tryckt spara så får du upp ett meddelande om att tiderna är sparade. 

Gällande kommentarer i schema

Du trycker på dagen du vill kommentera och klickar sen på Ändra dag

Du skriver in din kommentar och klickar på Spara

OBS! 
Finns där redan tider för den dagen du vill lägga till en kommentar på och du vill att den dagens kommentar ska 
repeteras så måste du först radera den tiden som finns där för den dagen. Först då kommer möjligheten upp om att 
repetera tider upp. 
När detta är gjort så trycker du på spara och då kommer kommentaren finnas repeterad så länge du la din 
repetition. 




