HAGNÄSSKOLAN

Lathund för skola24
Snabbchecklista vid problem:
• Kolla mejlboxen under ”Ärende” i ” Skola 24 – Inloggningsuppgifter” från adress
School24Application@novasoftware.se
• Kolla i skräpmappen eller i spamfilter/brandvägg om du har ett sådant efter ” Skola 24
– Inloggningsuppgifter”.
• Mejla mig så att vi kan se att vi har rätt mejladress, vi har ibland svårt att läsa
adressen rätt från anmälningsblanketten.
• Välj rätt domän i gardinen uppe till vänster på startsidan (upplandsbro.skola24.se).
• Prova att logga in från en annan dator om ni har möjlighet.
Mejla mig eller ta kontakt med mentor så ska vi försöka lösa skola24-problem så fort som
möjligt. OBS mejlet med aktiveringskoder kommer inte från Hagnässkolan utan har adress
School24Application@novasoftware.se
Om du glömmer bort ditt inloggningsnamn eller lösen så tveka inte att ta kontakt mig eller
mentor. Använd gärna Skola24 när du ska sjukskriva ditt barn så behöver du inte ringa och
anmäla det per telefon. Ledighet kan man inte själv göra i skola24 eftersom du måste ansöka
om den.
Frånvaroanmälan görs på 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.
Hembrev.
Skolans hembrev är ett eget dokument och hör inte ihop med skola24. Den ligger på
Hagnässkolans hemsida, www.upplands-bro.se/net/Upplands-Bro/Barn och
Utbildning/Grundskolor/Hagnässskolan därefter under ”Föräldrainformation” / ”Hembrev”/
”Årskurs”.
Du kan även via en länk i skola24 nå skolans hemsida.

Med vänlig hälsning
Anne-Lie Ramström

anne-lie.ramstrom@upplands-bro.se

