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Logga in 

• Följ länken i mailet eller klistra in denna adress i din 

webbläsare: 

https://elevredovisning.powerappsportals.com/

• Skriv in de inloggningsuppgifter du fick i höstas. 

• Klicka på knappen ”Har du glömt lösenordet?” om du 

glömt ditt lösen och behöver återställa det. 

• Har du glömt ditt användarnamn? Kontakta

redovisning.rig@rfsisu.se så hjälper vi dig!

https://elevredovisning.powerappsportals.com/
mailto:redovisning.rig@rfsisu.se


Denna sida ser du när du loggat in: 



1. Lägg till ny elev

1. I toppmenyn, välj ”Uppdatera elevlista”/”Elevlista” för att se din elevlista.  



2. Välj ”Lägg till ny elev”



3. Fyll i den efterfrågade informationen. Välj förstoringsglaset för att se alla alternativ. 

När du är klar, välj ”Spara”. Elevlistan uppdateras med den nya eleven. 



2. Uppdatera årskurs på en elev
1. På din elevlista, välj den elev du önskar redigera och tryck på pilen längst till höger. 

2. Välj ”Ändra status eller årskurs” 



3. Välj årskurs och tryck ”Spara”. Elevens årskurs uppdateras i elevlistan. 



3. Ta bort elev som slutat
1. På din elevlista, välj den elev du önskar redigera och tryck på pilen längst till höger. 

2. Välj ”Ändra status eller årskurs” 



3. I fältet ”Elevstatus” välj ”Avslutad”. Välj sedan ”Spara”. Eleven är nu borttagen från din elevlista. 



4. Redigera elev (Tex. program)
1. På din elevlista, välj den elev du önskar redigera och tryck på pilen längst till höger. 

2. Välj ”Redigera elev”



3. Redigera önskat fält. Välj ”Spara”. Informationen är nu uppdaterad i din elevlista. 



5. Skicka in terminsredovisning
1. När du uppdaterat din elevlista, välj ”Redovisa termin”/”Redovisa ny termin” i toppmenyn



2. I fältet ”Termin”, välj förstoringsglaset.

3. Välj aktuell termin ur listan. 

4. Tryck ”Välj”. 



5. I fältet ”Idrott”, välj förstoringsglaset.

6. Välj aktuell idrott

7. Tryck ”Välj”. 



8. När du valt Termin och Idrott, välj ”Skicka in terminsredovisning”. 



9. Din redovisning för vald idrott har nu skickats in till RF för handläggning. 

OBS! Har din skola fler RIG-idrotter, behöver du skicka in en terminsredovisning per idrott. 

Dvs. upprepa samma process för att skicka in en ny terminsredovisning (steg 5.1-5.9) men välj en annan idrott. 
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