Inloggning för förälder/vårdnadshavare i frånvarosystemet Skola24
Cultus gymnasieskola använder den Internet-baserade webblösningen Skola24 för att
registrera elevernas frånvaro.
I Skola24 kan du:
1) Se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
2) Trycka på knappen ”Ta del av visad frånvaro” för att meddela skolan att du har sett ditt
barns frånvaro
3) Frånvaroanmäla direkt via Internet
Tillgång till det ovan nämnda i Skola24 är kostnadsfritt för dig som förälder.
4) Ta del av omdömmen
5) Prenumenera på frånvaromeddelanden via SMS.
Skola 24 erbjuder dig som förälder en prenumerationstjänst där du kan erhålla ett SMSmeddelande då ditt barn rapporteras vara frånvarande från en lektion. Meddelanden skickas
högst en gång per dag. Ett frånvarotillfälle från ett lektionstillfälle genererar ett SMSmeddelande, där det framgår tidpunkt för lektionen samt vilket ämne det rör sig om. Mellan
klockan 08:00 - 20:00 skickas meddelandet inom 40 minuter efter det att
frånvaroregistreringen är gjord. Ett SMS-frånvaromeddelande kostar 3 kronor inklusive
moms men exklusive eventuella ytterligare operatörsberoende avgifter. Du kan när som helst
avsluta din prenumeration på frånvaro-SMS-meddelanden.
Du som förälder/vårdnadshavare har alltså möjlighet att anmäla dig och få tillgång till
Skola24. Det du behöver göra för att kunna få en egen inloggning är att fylla i ett
Skola24- kontrakt med information om dig och ditt barn; namn, personnummer, epost-adress och ditt barns namn, personnummer och klass. Personnumret används
för att unikt kunna identifiera dig som förälder och skolan behöver ditt medgivande för
användandet av ditt personnummer i systemet.
När ditt Skola24-konto är registrerat får du en e-post med en aktiveringskod. Med hjälp av
denna aktiveringskod skapar du själv ditt eget konto och väljer då ditt personliga
användarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24.
Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så
ber vi er lämna in en blankett för vardera föräldern/vårdnadshavaren.
Du kan endast se ditt eget/dina egna barns frånvarotid och anledning. Observera att du själv
ansvarar för att ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till skola24 inte lämnas ut till
obehöriga!
När eleven fyller 18 år stängs automatiskt dess förälder av från Skola24. Endast vid
elevens tillåtelse och skrivandet av ett kontrakt för godkännande från eleven kan
förälder få tillgång till Skola24 igen.

Vänligen
Helena Ramqvist
Rektor

Kontrakt/Beställning av konto till Skola24

Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens personnr (10 siffror)
Vårdnadshavarens förnamn

Klass
Vårdnadshavarens efternamn

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)
Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta)

Vårdnadshavare:
Jag vill använda Skola24 för att kunna anmäla frånvaron och ta del av frånvaron för
mitt barn.
Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Cultus gymnasieskola lagrar
de uppgifter som jag har lämnat.
Jag intygar att mitt e-postkonto är mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig
har tillgång till det. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och
lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig.

Ort och datum

Lämnas till elevens mentor.

Namnteckning, vårdnadshavare

