Kontrakt/Beställning av konto till Skola24
Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens personnr (10 siffror)

Klass

Vårdnadshavarens förnamn

Vårdnadshavarens efternamn

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)
Obs! Skriv hela personnumret!
Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta tydligt)

( se rubrik avisering om oanmäld frånvaro )

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

Myndiga elever
Det finns i Skola24 en myndighetskontroll som gör att föräldern förlorar sin behörighet att se sonen/dotterns
frånvaro/närvaro när hon/han fyllt 18 år.
Jag godkänner att mina föräldrar får åtkomst till mitt konto efter att jag fyllt 18 år
Elevens namn & klass
Datum & Elevens signatur

Nej tack till konto till Skola24
Elevens namn & klass
Datum & förälders signatur
Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta tydligt)
( se rubrik avisering om oanmäld frånvaro )

Avisering om oanmäld frånvaro
Enligt skollagen skall skolan avisera oanmäld frånvaro till hemmet samma dag.
För att detta ska fungera krävs att ni som vårdnadshavare fyller i er e-postadress i denna blankett oavsett om ni vill ha
konto i Skola24 eller ej.
Någon av nedanstående förutsättningar krävs för att meddelandet ska skickas:
1. Eleven är vara under 18 år
2. Eleven är myndig men har godkänt att föräldrarna får åtkomst till frånvaron

( se rubrik myndiga elever )

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

