Information om Skola24 till vårdnadshavare
Uppsala kommuns grundskolor F-9 använder det digitala systemet Skola24 för att registrera
elevernas frånvaro och närvaro. När en elev är frånvarande kan systemet skicka meddelande
via epost och/eller sms så att du som vårdnadshavare får information samma dag som
frånvaron för ditt barn rapporteras.
Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola24. Du behöver
då fylla i anmälningsformuläret nedan med information om ditt namn, personnummer,
e-postadress, mobilnummer och ditt barns namn, personnummer och klass.
I Skola24 kan du:





Se ditt barns frånvaro (som även kan ses som en grafisk frånvarorapport)
Meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro genom att ”Ta del av visad frånvaro”
Göra frånvaroanmälan del av dag eller flera dagar
Ta del av ditt barns schema i systemet eller via en App. (Dessa inställningar görs på
respektive skola)

När ditt Skola24-konto är registrerat får du ett e-postmeddelande med en aktiveringskod.
Aktiveringskoden kan även delas ut i pappersform om skolan väljer det.
Med hjälp av aktiveringskoden aktiverar du ditt eget konto och väljer då ditt personliga
användarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24. (www.skola24.se)
Manualer finns även i systemet (Hjälp & dokumentation)
Sms-tjänst
För att kunna få tillgång till frånvaro via sms behövs vårdnadshavarens mobilnummer.
Telefon24
Vid heldagsfrånvaro används numret 0515/777601. För detta behövs ej vårdnadshavarkonto
Att tänka på
Observera att du själv ansvarar för att ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till
Skola24 inte lämnas ut till obehöriga.Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter som
tex. epost och mobilnummer. Du gör det under Start>Inställningar>Mina inställningar i
Skola24. Skola24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare.
Uppsala Kommun, Vård & Bildning
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Beställning av vårdnadshavarkonto för Skola24
Elevens förnamn

Elevens efternamn

Personnr (12 siffror)
Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Personnr (12 siffror)
Mobilnummer

Klass

Epostadress

Jag har tagit del av Information om skola24 till vårdnadshavare och vill ha ett vårdnadshavarkonto

Datum och underskrift
Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Personnr (12 siffror)
Mobilnummer

Epostadress

Jag har tagit del av Information om skola24 till vårdnadshavare och vill ha ett vårdandshavarkonto

Datum och underskrift
Personuppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen(PUL). Ditt konto kommer att gallras enligt gällande gallringsplan.
Kontouppgifterna tas bort ett år efter att barnet slutat grundskolan. Finns det flera barn kopplat till kontot avslutas det ett år efter
det att yngsta barnet slutat grundskolan. Du kan alltid begära att avsluta ditt konto tidigare. Elevens uppgifter följer gällande
gallringsplan och tas bort i ett 3-års intervall. Dvs för en elev som börja årskurs 4 finns inga uppgifter kvar för årskurs 1.

2 (2)

