
 
 
 
              
 
 
 
 
 

Bryn skole 

Trivsel og læring hånd i hånd 

Kontakt skole-hjem med Bryn skole på SMS 

Vi ønsker stadig å bli bedre på kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og innfører en 

toveis løsning på SMS for å kommunisere raskere og mer effektivt.  

Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og epost, men er et godt alternativ for 

hastemeldinger. 

 Send melding ved fravær 

 Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen 

 Skolen sender varslings-SMS ved uforutsette hendelser 

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full 

oversikt over all kommunikasjon som er sendt til skolen via mobil, og kan raskt og enkelt 

sjekke om meldinger fra hjem til skole er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne 

informasjonen og vil ikke dele den med utenforstående etter gjeldende regler fra 

Datatilsynet.  

Send SMS til lærerne på ditt trinn 

For å sende SMS må det brukes skolekode og trinnkode for å komme frem, og nummeret er 

417 16 112 (Dette er bare å lagre på mobilen med en gang), og kodeordet til Bryn skole er 

BRYN eller bryn, og trinnkoden er 1trinn, 2trinn osv. 

Eks. Melding til lærerne på 6.trinn om at Per er syk:  

Send til 417 16 112:  bryn  6trinn Per i rom 19 er syk i dag hilsen Grethe(mor)  

Svar på SMS 

Ved svar på mottatt SMS brukes ikke kodeord, da er en relasjon på plass og dere kan svare 

på vanlig måte.  

Dette nummeret kan ikke ringes til. 

 

 



 
 
 
              
 
 
 
 
 

Bryn skole 

Trivsel og læring hånd i hånd 

Jeg får ikke meldinger fra skolen 

Foresatte må være registrert med personnummer i skolens datasystem for at 

mobilnummeret skal kunne brukes i systemet.  

Sjekk at skolen har det riktige mobilnummeret.  

Oversikt over koder: 

Skolekoden som må brukes før trinnkoden: BRYN eller bryn 

1.trinn: bryn 1trinn 

2.trinn: bryn 2trinn 

3.trinn: bryn 3trinn 

4.trinn: bryn 4trinn 

5.trinn: bryn 5trinn 

6.trinn: bryn 6trinn 

7.trinn: bryn 7trinn 

Velkomstklassen: bryn velkomst 

Lilleklassen: bryn lille  

Villaklassen: bryn villa 

 

Hvem får meldingen? 

Alle lærere som jobber på trinnet får denne meldingen. Det er ikke alltid 

kontaktlærer underviser egne kontaktelever og vi ønsker at alle lærerne på 

trinnet er informert.  


