
                                                                                                                                 
 

 

Hvordan avslutte en Stafettlogg? 

 

Når skal du avslutte stafettlogg? 

• Stafettlogg kan avsluttes av følgende grunner:  

• Mål som er satt i stafettloggen er oppnådd og tiltak videreføres i ordinært arbeid. 

Staffettloggen kan dermed avsluttes 

• Barnet slutter i en virksomhet (barnehage eller skole) og flytter til en annen kommune som 

ikke bruker Stafettloggen   

• Barnet flytter eller begynner i en ny virksomhet (overgang til ny barnehage eller skole, hvor 

det er enighet med foreldre om å ikke videreføre loggen) 

• Foreldre trekker samtykket til å videreføre stafettlogg. Da må stafettloggen avsluttes 

 

Hvordan avsluttes en stafettlogg? 

• Bli enige om at en logg skal avsluttes på et stafettloggmøte. Avgjørelsen skal tas sammen 

med stafettholder, foreldre og eventuelle aktører som deltar i stafettloggen 

• Gå inn på barnet sin logg. Trykk på «Last ned som PDF» 

 

 



                                                                                                                                 
 

 

 

 

• Velg hvilke moduler som skal «arkiveres». Det er en fordel at alle moduler velges også 

«historiske stafettlogger» hvis barnet har hatt stafettlogg i andre virksomheter tidligere. 

• Trykk på «lagre pdf» 

• Barnehager skal arkivere pdf-filen i «barnets mappe» i Websak. Skole arkiverer pdf-filen i 

«elevens mappe» i Websak. Andre tjenester, som er stafettholder på tidspunktet når 

stafettloggen skal avsluttes, arkiverer pdf-filen i sitt fagsystem. Andre tjenester bør imidlertid 

også alltid sjekke med skole og barnehage om pdf-filen også skal arkiveres i «barnets mappe» 

eller «elevens mappe» i tillegg til eget fagsystem 

 

Hvordan sette en stafettlogg som «passiv»? 

• Hvis det er enighet om å avslutte en stafettlogg skal den alltid først settes passiv i 6 måneder 

• Trykk på knappen «Mine stafettlogger» øverst i det lilla feltet 

• Trykk på den grønne knappen bak «Status: Aktiv» 

• Nå ser du at Status endres til «Passive logger» i feltet før den grønne knappen 

• Noen ganger må du trykke «oppdater» under samtykket for å få lagret stafettloggen som 

passiv 



                                                                                                                                 
 

 

 

 

• Scroll ned på siden og trykk «oppdater 

 



                                                                                                                                 
 

 

 

• Legg inn varsel om at du skal vurdere stafettloggen igjen om 6 måneder inn i kalenderen din 

• Du kan nå ikke åpne stafettloggen igjen eller gjøre noen endringer 

 

Hvordan sette en stafettlogg aktiv igjen? 

• Det er kun virksomhetsleder (leder) som kan sette en stafettlogg aktiv igjen 

• Trykk på navn på ansatt som har vært stafettholder for den aktuelle stafettloggen 

• Finn navnet på barnet og trykk på ikonet som er en sirkel med piler 

• Trykk deretter på knappen «Aktiv» 

• Nå er stafettloggen aktiv igjen. Den som var stafettholder får nå opp stafettloggen i sin 

brukerinnlogging. Dersom det skal være en ny stafettholder må virksomhetsleder overføre 

stafettloggen til den nye stafettholderen. 

 

 

Hvordan slette en stafettlogg?  

• Det er kun virksomhetsleder som kan slette en stafettlogg 

• Når det er endelig avgjort at en stafettlogg skal slettes må det først sjekkes at det ligger en 

kopi av pdf-filen med utskrift av stafettloggen i stafettholders system for arkiv (Websak eller 

annet fagsystem) 

• Trykk på søppelkasse-ikonet helt til høyre på linjen etter barnets navn 



                                                                                                                                 
 

 

• Dersom søppelbøtte ikonet ikke vises, trykk først «oppdater» under samtykket for å få lagret 

stafettloggen som passiv 

 

• Trykk deretter på «slett» 

• Nå er stafettloggen slettet 

 

 

 

• Når en stafettlogg slettes så vil alle persondata slettes permanent fra stafettloggen. Det betyr 

at det ikke ligger spor igjen av verken navn eller andre personlige opplysninger. Hvis det i 

fremtiden skal opprettes en ny stafettlogg på barnet vil det ikke vises i det elektroniske 

verktøyet stafettloggen, at dette barnet har hatt en stafettlogg tidligere. Tidligere stafettlogger 

vil likevel være arkivert i kommunens arkivsystem som en pdf fil 

• Data fra avkryssingsboksene om hvilke type tiltak og oppmerksomheter som har vært 

registrert vil beholdes slik at kommunen har en statistikk over tidligere stafettlogger. Men 



                                                                                                                                 
 

 

dette er kun statistiske tall. Alt tekst som er skrevet i mål og tiltak vil slettes når stafettloggen 

slettes 


