Information till förälder/vårdnadshavare
om frånvarosystemet Skola24
Möckelngymnasiet använder den Internet-baserade webblösningen Skola24 för att
registrera elevernas frånvaro.
Som vårdnadshavare kan du i Skola24:
1) Se ditt barns frånvaro.
2) Göra sjukanmälan.
3) Trycka på knappen ”Attestera” för att meddela skolan att du har sett ditt barns
frånvaro.
För att få en egen inloggning till Skola24 behöver du fylla i ett Skola24-kontrakt
och lämna in till skolan.
När ditt Skola24-konto är registrerat får du en e-post med en aktiveringskod. Med
hjälp av denna aktiveringskod skapar du ditt eget konto. Sedan kan du börja använda
Skola24 via webb eller mobilapp, (domän: karlskoga.skola24.se).
När ditt konto är aktiverat kommer du, när ditt barn är frånvarande från skolan, att få
en avisering om frånvaron (oavsett om frånvaron är anmäld eller oanmäld).
Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn
behöver ni båda fylla i ett Skola24-kontrakt då kontot är personligt.
När eleven fyllt 18 år avaktiveras vårdnadshavarens konto. Kontot kan aktiveras igen
om ditt barn ger sitt godkännande, genom att fylla i en blankett som lämnas till
skolan.

Möckelngymnasiet Karlskoga
mockelngymnasiet@karlskoga.se
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Kontrakt/beställning av
konto till Skola24

1 (1)

Elevens uppgifter
Personnummer (10 siffror)

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Efternamn

Klass

Vårdnadshavares uppgifter
Personnummer (10 siffror)
E-post (vänligen texta)
Personnummer (10 siffror)

Mobilnummer (Om man vill använda SMS tjänsten)
Förnamn

E-post (vänligen texta)

Efternamn
Mobilnummer (Om man vill använda SMS tjänsten)

Vårdnadshavare
Jag vill använda Skola24 för att kunna sjukanmäla och ta del av (attestera) frånvaron för mitt barn.
Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Möckelngymnasiet lagrar de uppgifter som jag har
lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutar gymnasiet, byter till skola som inte använder Skola24 eller
när jag begär det.
Jag intygar att min e-postadress är min personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till den. Jag
ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon
obehörig.
Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Blanketten skickas/lämnas till elevens mentor.

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR). Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter, bun@karlskoga.se eller växel 0586-610 00.
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