
	  

 

 Anmälningsinstruktioner - Godkänna deltagare 

Instruktioner om hur du som lärare använder vår hemsida 
http://www.miljotinget.se för att godkänna elever som vill gå på årets Miljöting.  

Godkänna elever till miljötinget  

Så här godkänner du de elever som anmält sig till Miljötinget från er skola:  

1. Gå till http://www.miljotinget.se/elevlista/  
 

2. Logga in med din skolas användarnamn och lösenord (se bifogad lista). Om du har 
inloggningsuppgifter till miljotinget.se sedan tidigare kan du använda dessa, annars 
använder du de inloggningsuppgifter som din skola har fått av oss på Miljötinget.  
Har du inga inloggningsuppgifter? Hör direkt av dig till oss på info@miljotinget.se!  
 

3. Under rubriken ”Elever som anmält sig till miljötinget ...” finns en lista på de elever från 
din skola som anmält sig till årets Miljöting. Deras färg visar vilken status deras 
anmälningar har:  
Grönt - skolan har godkänt att de får åka på Miljötinget och betalar 
deltagaravgiften.  
Rött - eleven får inte åka på Miljötinget  
Svart - eleven väntar på svar om denne får åka eller inte. 
  

4. Klicka på ”Godkänn” om du vill godkänna eleven, eller ”Reserv” om du vill sätta eleven 
på reservplats. Om du vill kontakta eleven så finns även dennes e-postadress och 
telefonnummer där (om hen angivit denna).  
 

5. Efter att du klickat på Godkänn eller Reserv kommer du till en sida där du måste 
bekräfta ditt val för eleven. Klicka på ”Ja, det stämmer” om du vill godkänna 
respektive sätta eleven på reservplats, eller ”Nej, ångra” om du vill gå tillbaka till 
litsan utan att sätta eleven som godkänd eller på reservplats. 
 

6. Du kan när du vill logga in och göra ändringar i elevlistan så länge som listan är öppen. 
När Miljötinget närmar sig kommer vi att stänga elevers möjlighet att anmäla sig samt 
skolornas möjlighet att godkänna elever. Observera att eleverna själva kan avanmäla sig 
innan deras ansökan blivit behandlad. Anmälan är bindande och en deltagare som är 
anmäld och bekräftad av sin skola har en uppbokad plats på Miljötinget för sin skolas 
räkning. Det innebär att om en deltagare inte deltar på evenemanget så får skolan betala 
för deltagaravgiften ändå när skolan har en tom bokad plats. Byten är tillåtna mellan 
elever om Miljötinget informeras om vilken person som ersätter den ordinarie deltagarens 
plats för sin skola, och resehandlingar/biljetter förs över mellan eleverna själva (om dessa 



	  

har skickats ut). 
Skolans adress och faktureringsadress  
 

7. Det är viktigt att vi har rätt adress och faktureringsadress till din skola. Vi har inga tidigare 
fakturauppgifter sparade och samtliga skolor behöver fylla i de aktuella uppgifterna på sitt 
konto. Oavsett om det är första gången en elev åker från skolan, eller skolan har haft ett 
konto på Miljötingets hemsida under en längre tid.  
Det gör du genom att logga in på http://www.miljotinget.se/elevlista/ och fylla 
i/komplettera uppgifterna längst ned.  
 
Tryck på knappen ”Uppdatera” för att spara.  
 
OBS! Om din skola tillhör de ”Nationella” skolorna, dvs. är en skola som ligger utanför Gävledala-
regionen så måste du skicka din skolas adress och faktureringsadress i ett mail till oss istället.  

Finns vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta:  

info@miljotinget.se 


