Barn- och utbildning
Vimmerby gymnasium

Nytt system- Skola 24 för elevfrånvaro/närvaro
Från och med hösten 16 så finns ett nytt system Skola24 för att registrera elevernas frånvaro
och informera om frånvaro till vårdnadshavare. Systemet finns nu tillgängligt för er föräldrar
med elever på Vimmerby gymnasium.
I Skola24 kan du som förälder göra tre saker:
1) se frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
2) trycka på knappen ”Attestera” för att meddela skolan att du har sett frånvaron
3) göra sjukanmälan direkt via din inloggning på internet https://vimmerby.skola24.se
eller applikation skola 24 eller via telefonen till 0515- 77 66 25 (observera att via telefonen
kan du endast anmäla frånvaro hel dag, inte del av dag. Om man ringer efter kl. 12 kommer
frånvaro att registreras för följande dag)
För mer information om vad du kan ta del av via skola24 gå in på
www.vimmerbygymnasium.se och klicka dig vidare till menyn Information och blanketter,
klicka på vid sjukdom i menyn till vänster.
Vi på skolan har redan registrerat dig som förälder/myndig elev. Det DU behöver göra är att
be om en aktiveringskod som skickas till din email adress. Följ hänvisningarna här nedan.

Registrera dig i skola24
Gå in på webben, ange adressen https://vimmerby.skola24.se
Kontrollera att det står vimmerby.skola24.se i listan högst upp till vänster, annars väljer du det
i rullistan.
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Klicka på Jag har glömt mina användaruppgifter

Du får då fram en ruta som ser ut så här, där du får ange din e-post adress.
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Du får då ett mail skickat till den angivna mailadressen från skola 24, se nedan.

Gå tillbaka till sidan för vimmerby.skola24.se och ange den aktiveringskod du
fått i mailet. Därefter skapar du ett eget användarnamn och lösenord. Nu kan du
börja använda skola24!
Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert
barn så ber vi er att registrera er för inloggning till skola24 båda två.
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Skola24 mobilapp
Förutom att anmäla frånvaro via webben kan du nu också använda Skola24 mobilapp. För att
börja använda tjänsten behöver du ladda ner den kostnadsfria appen ”Skola24 MobilApp”
från Playbutik för Androidenheter eller från App Store för iOS-enheter. Appen hittar du
enklast genom att söka på namnet Skola24. För att kunna använda appen behöver du ha
registrerat ett konto till Skola24.
Anmälan av frånvaro via Skola24 Mobilapp




Starta appen och välj ”Frånvaroanmälan”
Följ därefter instruktionerna.
Första gången du använder appen måste du välja domänen vimmerby.skola24.se som finns i
en rullista i appen.

Tänk på!
Om skola24 säger att den inte känner igen din mailadress vid begäran av aktiveringskod så
saknar skolan uppgifterna och då måste du skicka din mailadress till skolan. Detta gör du via
att maila in till adressen: skola24@vimmerby.se
Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt ditt användarnamn/lösenord/aktiveringskod till skola24 inte lämnas ut till obehöriga
Vill man rapportera frånvaro del av dag så använder man sig av skola24 på webben eller via
appen.
Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar
kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.
Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror (TF-nr fungerar inte).
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.
Vi registrering av anmäld frånvaro eller anmäld ogiltig frånvaro i skola24 så får du som
förälder/myndig elev en notifiering via sms.
Tillgång till det ovan nämnda i Skola24 är kostnadsfritt för dig som förälder.
Vid frågor angående skola 24 kontakta skolan via mail skola24@vimmerby.se
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