Skola24
Vi dokumenterar och rapporterar frånvaro med Skola24. Detta innebär att frånvaron
meddelas vårdnadshavare automatiskt via SMS eller e-post. Du kan också som
vårdnadshavare logga in på Skola24.se och ta del av sina barns hela frånvaro när som
helst. Det innebär att frånvaroanmälan från vårdnadshavare görs antingen via
telefonnummer (se nedan) eller via Skola24.se.
För att ta del av ditt barns hela frånvaro behöver du först aktivera ditt Skola24-konto. Det
kommer att komma ett mail med instruktioner och en länk. Observera att mailet kommer från
Skola24, inte Kunskapsskolan. Om du inte får något mail kan det bero på två saker:
1. Vi har inte ditt personnummer, vilket gör att vi inte kan skapa ett konto till dig.
2. Vi har fel mailadress.
När du har aktiverat ert Skola24-konto kan du också se över dina kontaktuppgifter, så att till
exempel telefonnummer är korrekt. Om du i framtiden byter telefonnummer eller mailadress
är det viktigt att ändra detta i Skola24 för att du ska kunna få frånvaromeddelanden. Detta
ska även meddelas till skolan.
Observera att ogiltig frånvaro sammanställs i terminsbetyget.
Ni anmäler själva, via Skola24, om ert barn är sjuk eller t ex ska på läkarbesök under en del
av dagen. När ni har anmält frånvaro för ert barn får ni ett meddelande från Skola24 med en
bekräftelse på anmäld frånvaro efter barnets första undervisningspass.
Via Skola24 får ni också information om ert barn har sen ankomst eller är frånvarande från
ett undervisningspass.
Observera att SMS med frånvaro endast skickas ut en gång per dag. Om det efter att SMS
har skickats tillkommer fler frånvarotillfällen samma dag, kommer detta endast att synas på
Skola24.se.
●
●

Logga in er i Skola24 och aktivera ert konto (om ni inte redan gjort det)
Granska och vid behov uppdatera era kontaktuppgifter (mejl och mobilnummer) via
Inställningar/mina inställningar

Skola24 hittar ni via länk: https://kunskapsskolan.skola24.se
Ange domän: Kunskapsskolan.skola24.se
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