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Inloggning för vårdnadshavare i frånvaro- och omdömesmodulen i Skola24
Grums skolor använder sig av en webbaserad lösning för att rapportera elevers frånvaro och hantera
skriftliga omdömen. Där erbjuder vi er möjlighet att såväl rapportera som bekräfta (attestera) ditt
barns frånvaro. Därutöver finns sedan höstterminen 2015 möjlighet att ta del skriftliga omdömen
före utvecklingssamtalen och individuella utvecklingsplaner efter utvecklingssamtalen. Som
vårdnadshavare behöver du en dator/mobil uppkopplad mot Internet och en personlig e-postadress.
I Skola24 kan du utföra följande:
Se ert barns frånvaro (du kan även få detta som en grafisk bild)
Attestera frånvaro innebär att ni bekräftar/godkänner barnets frånvaro
Göra anmälan om att barnet är frånvarande
Ta del av elevens kunskapsutveckling utifrån kunskapskraven inför utvecklingssamtalen
samt utvecklingsplan efter utvecklingssamtalen
För att få tillgång till Skola24 måste ni skaffa ett konto.
Detta gör ni genom att fylla i en ansökan om konto i Skola24. Personnumret används för att
identifiera er som vårdnadshavare, kommunen behöver därmed ert samtycke för användandet av
personnumret i Skola24. När ni registrerat er får ni en aktiveringskod skickad till den e-postadress ni
angivit. Med hjälp av denna kan ni aktivera kontot. Följ de instruktioner som finns meddelandet och
därefter kan ni börja använda Skola24.
Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till Skola24 kan bägge ansöka på samma blankett.
Har ni fler barn kan ni även göra det på samma blankett. Om ni vill använda er av SMS-tjänsten i
Skola24, meddelande om ogiltig frånvaro, är det viktigt att ni anger ett mobiltelefonnummer.
Ni ansvarar för att användarkontot inte kommer i orätta händer utan används endast av er
personligen. Ni har även skyldighet att hålla era kontaktuppgifter, e-post och mobil
uppdaterade.
För er som vill anmäla frånvaro via telefon finns det möjlighet till detta. Genom att ringa
följande telefonnummer, 0515 - 777 321 och följa de instruktioner som ges där. All anmälan skall
göras före kl. 08:00, för att skolan skall kunna följa upp frånvaron direkt vid skolans start.
Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda telefontjänsten. Frånvaroanmälan kan för
närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12:00 kommer frånvaro att
registreras för följande dag. Är ert barn frånvarande mer än en dag skall det göras en ny
frånvaroanmälan varje ny dag.
Skola24 finns också som app som kan laddas ner via AppStore eller Google Play butik, sök på Skola24.
Med denna app kan ni bl. a. göra frånvaroanmälan och se information från skolan. För att använda
appen måste ni ha ett aktivt konto!
Göran Gustafsson
Kommunadministratör – Skola24
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Ansökan
Konto till Skola24

Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens personnr (10 siffror)

Klass

Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens personnr (10 siffror)

Klass

Vårdnadshavarens förnamn

Vårdnadshavarens efternamn

Mobilnummer

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta)

Vårdnadshavarens förnamn

Vårdnadshavarens efternamn

Mobilnummer

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta)

Vårdnadshavare:
Jag vill använda Skola24 för att kunna frånvaroanmäla och ta del av frånvaron för mitt barn.
Samt ta del av de skriftliga omdömena och den individuella utvecklingsplanen. Genom att
underteckna beställningen godkänner jag att Grums kommun lagrar de uppgifter som jag har
lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutat på skolan eller när jag begär det.
Jag intygar att mitt e-postkonto är mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig har
tillgång till det. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till
Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig.

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare

Denna sida skall lämna till ert barns skola!
De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och
den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter
behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.
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