INFORMATION OM SKOLA24 TILL VÅRDNADSHAVARE

2014-11-28

En del av er har redan fått en del av följande information via hembreven, men hellre än gång
för mycket än en gång för lite

•

Fr.o.m. 1 december slutar skolan att använda kommentarfältet i Skola24. Det har
visat sig problematiskt att använda detta då känsliga uppgifter inte får förekomma
enligt gällande lagstiftning. Information som personal anser behöver komma
vårdnadshavare till del (utöver närvaroinformation) kommer att hanteras genom andra
kanaler som e-post och telefonsamtal.

•

Frånvaroanmälan på telefon görs nu genom Skola24 istället för på skolans egen
telefon. Numret är 0515-869 44. Tänk på att frånvaroanmälan för närvarande bara
kan göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att
registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta
frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Om man lägger
på luren innan man fått bekräftelse kommer anmälan att avbrytas. Det behövs inget
föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten - det enda som behövs är en
knapptelefon. Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarfältet med det
telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett
hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer.
Givetvis går det fortfarande bra att anmäla frånvaro via dator.

•

Det finns möjlighet att få ett meddelande via SMS när oanmäld frånvaro registreras.
Det utgår en avgift för varje SMS och vårdnadshavaren står själv för denna kostnad.
Vårdnadshavaren måste först registrera önskat mobilnummer. Det går sedan ut max
ett SMS per dag och barn om oanmäld frånvaro registrerats mellan kl. 08.00 och
20.00. Textmeddelandet ska komma senast 40 minuter efter att oanmäld frånvaro har
rapporterats. Gå in på Start - Inställningar – Mina inställningar för att beställa tjänsten.
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