Datum

Information vårdnadshavare - Skola 24 - frånvarohantering grundskola och
gymnasium
Som vårdnadshavare kan du logga in med Bank ID via e-tjänsten ”Skola – registrera
frånvaro”. Denna hittar du på www.hoganas.se > Mina sidor. Du kan även logga in
på Fronter och klicka på ikonen ”Frånvaro”.
Här kan du som har barn inom grundskola och gymnasium logga in för att ta del av
en mängd användbar information gällande ditt barns schema och frånvaro. I
systemet har vårdnadshavare bland annat möjlighet att:
 Ta del av schema för sitt/sina barns lektioner.
 Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
 Registrera din e-postadress för att få notifieringar när ditt barn är
frånvarande.
 Få ut en grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
 Skapa ett konto för att kunna använda Skola24 MobilApp

Har du problem med att logga in och din e-legitimation fungerar i andra tjänster, ta
kontakt med ditt barns skolexpedition så hjälper skoladministratören dig vidare.
Gällande frånvaroanmälan så har vi dessutom lanserat ett kommunövergripande
nummer där man kan sjukanmäla sina barn. Vänligen ha barnets 10-siffriga
personnummer i beredskap. Efter kl. 12:00 gäller frånvaroanmälan för
nästkommande dag.
Frånvarotelefonnummer 0515-777 020
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Funktionen Frånvaroanmälan finns tillgänglig under menyalternativet
Frånvaro på startsidan om skolan valt att aktivera funktionen.










En frånvaroanmälan blir direkt tillgänglig för samtliga lärare
som undervisar eleven.
Om du har flera barn väljer du först vilket barn det gäller.
Välj Heldagsfrånvaro eller Frånvaro del av dag.
Välj datum och ange start- och sluttid (om du valt Frånvaro del
av dag). Frånvaroanmälan kan registreras för upp till 5 dagar i
följd. Det går inte att lägga in frånvaroanmälan i efterhand.
Välj eventuellt anledning. Du kan bara välja anledning om
administratören har gjort mer än en anledning valbar för
föräldrar.
Klicka på Spara för att fullfölja din frånvaroanmälan.
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