Inloggning för förälder/vårdnadshavare i
frånvarosystemet Skola24
Öknaskolan använder den Internetbaserade webblösningen Skola24 för att registrera
elevernas frånvaro. Vi ger även vårdnadshavare möjlighet att dagligen gå in och titta
på sonen/dotterns frånvaro i systemet.
Det enda som behövs är en dator med Internetuppkoppling och en personlig
e-postadress.
I Skola24 kan du i nuläget kostnadsfritt göra tre saker:
1) se din son/dotters frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
2) trycka på knappen ”Attestera” för att meddela skolan att du har sett din
son/dotters frånvaro
3) göra sjukanmälan direkt via Internet (istället för per telefon).
Du som vårdnadshavare har alltså nu möjlighet att anmäla dig och få tillgång till
Skola24. Det som behövs för att få en egen inloggning är att fylla i ett
Skola24-kontrakt med information om dig och din son/dotters; namn, personnummer,
e-postadress och klass. Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som
förälder och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i
systemet.
När ditt Skola24-konto är registrerat får du ett e-post meddelande med en
aktiveringskod. Med hjälp av denna aktiveringskod skapar du själv ditt eget
konto och väljer då ditt personliga användarnamn och lösenord. Sedan kan du
börja använda Skola24!
Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för er son/dotter så ber
vi er lämna in en blankett för vardera vårdnadshavaren. Likaså behöver vi en blankett
för varje son/dotter, om du har mer än en son/dotter på skolan.
Du kan endast se din egen son/dotters frånvarominuter och anledning.
Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt ditt
användarnamn/lösenord/aktiveringskod till skola24 inte lämnas ut till
obehöriga!
Frågor? Ta i första hand kontakt med din son/dotters elevrådgivare.
Vänligen
Per Fermvik, Rektor

Kontrakt/Beställning av konto till Skola24
Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens personnr (10 siffror)

Vårdnadshavarens förnamn

Klass

Vårdnadshavarens efternamn

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Obs! Skriv hela personnumret!
Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta tydligt)

Vårdnadshavare:
Jag vill använda Skola24 för att kunna sjukanmäla och ta del av (attestera)
frånvaron för min son/dotter. Genom att underteckna beställningen
godkänner jag att Öknaskolan lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Min
behörighet till systemet raderas när eleven slutat på Öknaskolan, byter
skola eller när jag begär det.
Jag intygar att min e-postadress är min personliga och ansvarar för att ingen
obehörig har tillgång till den. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt
användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig.

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare

Lämnas till elevens elevrådgivare.
Kan även lämnas till Öknaskolans expedition eller skickas via post till:
Öknaskolan
611 99 Tystberga

Nej tack till konto till Skola24
Elevens namn & klass

Datum & förälders signatur

