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Wasaskolans närvarohantering 
Wasaskolan använder programmet Skola24 för att rapportera närvaro/frånvaro på 
lektionerna. Du kan som vårdnadshavare följa din tonårings närvaro via Internet. 

Skolan är skyldig, enligt lag, att meddela vårdnadshavare om ogiltig eller ”oklassificerad” 
frånvaro markerats under dagen. Vi på Wasaskolan har dessutom beslutat att även 
anmäld/giltig frånvaro meddelas. Detta sker genom att vårdnadshavaren får ett 
automatgenererat e-postmeddelande från programmet Skola24. 

Detta gäller fram till din tonåring blir myndig. Vill ni fortsättningsvis kunna följa närvaron, så 
be att tonåringen meddelar oss. 

Anmälan till Skola24  
För att skapa ett inloggningskonto i Skola24 vill vi att ni fyller i nedanstående uppgifter. Man 
behöver en e-postadress för att det ska fungera. Det går att lägga upp mer än en 
vårdnadshavare om ni vill ha separata inloggningsuppgifter. 

Efter att ni lämnat in blanketten nedan, kommer ni att få först ett e-postmeddelande där vi vill 
försäkra oss om att vi skriver in adressen korrekt. Svara på detta meddelande med att skriva 
namnet på din tonåring. 

Därefter aktiverar vi dig i programmet Skola24. Då kommer du att få ytterligare ett 
e-postmeddelande med en länk. Klicka på länken. Du kommer att få ange önskat 
användarnamn och lösenord. 

Internetadressen till Skola24 är: 
https://tingsryd.skola24.se 
Du kan också välja att använda länken på vår webb: 
www.wasaskolan.tingsryd.se 
Där väljer du sedan ”Bra att ha” och därefter ”Skola24” – Klicka på länken. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jag/vi önskar ha möjlighet att följa närvaron/frånvaron för: 

 _____________________________   _________   ____________________  
Elevens namn  Klass  Personnummer 

 ______________________________________   ____________________  
Namn vårdnadshavare 1  Personnummer 

 ______________________________________________  
E-postadress vårdnadshavare 1 

 ______________________________________   ____________________  
Namn vårdnadshavare 2  Personnummer 

 ______________________________________________  
E-postadress vårdnadshavare 2  

 

Ring 0477 – 444 68 för att 
sjukanmäla din tonåring. 

Var vänlig skriv tydligt! 

Lämna blanketten till 
mentorn eller till 
expeditionen. 
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