
2021-01-27 

Skola 24 information 
 
Skola24 Information 

Skola24 Telefonnummer 

Skola24 appen 
Ladda ned och logga in 
Schema 
Anmäla Frånvaro 

Skola24 hemsidan 
Länk för att logga in på hemsidan 

Instruktioner Hemsidan 
Översikt Skola24 Frånvaro för vårdnadshavare 
Frånvaroanmälan vårdnadshavare 
Vårdnadshavare skapar ledighetsansökan 

 

Skola24 Information  
Nu kan du som vårdnadshavare på Dackeskolan 7-9 kunna se ditt/dina barns schema, 
frånvaroanmäla och ansöka om ledighet digitalt via plattformen Skola24. Det finns en app till 
både Android och Apple som du kan ladda ned gratis och genom den se schema och 
frånvaroanmäla. Mer information om appen hittar du längre ned i texten.  
 
Du kan också logga in på Skola24-hemsidan och få översikt om ditt/dina barns frånvaro, 
ansöka om ledighet, anmäla frånvaro och se schemat. Sidan är responsiv, vilket betyder att 
sidan anpassar sig om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Länk och information 
finns längre ned i texten samt länkar till tre olika filmer som informerar mer kring de olika 
funktionaliteterna. 
 
Det kommer också gå att ringa ett nytt telefonnummer för att sjukanmäla ditt/dina barn. Du 
kommer behöva ange personnummer på barnet som är sjukt, exakta instruktioner får du när 
du ringer telefonnumret.  
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Skola24 Telefonnummer 

● Numret man kan ringa för att sjukanmäla sitt barn är: 0515-777013 

Tänk på! 

● Frånvaroanmälan kan för närvarande bara 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. Lägger man på luren innan 

kommer anmälan att avbrytas. 
● Det som behövs är en knapptelefon. 

Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror (TF-nr fungerar inte). 

Skola24 appen 

Ladda ned och logga in 
 

● Starta Google Play butiken eller AppStore beroende på vilken mobiltelefon du har.  
● Sök på Skola24 och leta upp appen som har ikonen nedan. 

 
● När du har sökt upp Skola24 appen och klickat på den så väljer du att installera.  
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● När den är installerad, starta appen och klicka på Välj inloggningsportal 

 
● Scrolla ned tills du ser Extern inloggning 
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● Scrolla ned tills du ser Tingsryd som alternativ, klicka på Tingsryd 

 
● Klicka på Logga in 
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● Nu blir du förflyttad till ett fönster med Tingsryds kommun logga. Här väljer du 

antingen BankID på denna enhet för att starta mobilt bankID om du har mobilt 
BankID installerat på telefonen. Eller så väljer du BankID på annan enhet och följer 
instruktionerna.  

 
● Signera som vanligt på BankID, kontrollera så det är mot Tingsryds kommun.  
● Du blir nu omdirigerad igen och Skola24 appen öppnas och du är inloggad.  
● Klart 
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Schema 
Är du registrerad som vårdnadshavare till flera barn har du möjlighet att se deras schema 
samtidigt eller var för sig. Tryck på + uppe i vänster hörn för att ställa in vilket/vilka barns 
schema du vill se på skärmen. 
Drag med fingret åt höger eller vänster över skärmen för att byta dag i schemat. 

 

 

Anmäla Frånvaro 
Vid Anmäla frånvaro väljer man: 

1. Barn 
2. Anledning 
3. Del av dag, i så fall även tid 
4. Från datum. 
5. Till datum 
6. Spara 

Man kan se Aktuella, Kommande och Föregående Frånvaroanmälningar. Behörigheten att 
anmäla frånvaro, möjligheten att välja anledningar samt hur lång tid i förväg det kan göras 
styrs av skolans inställningar. 
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Skola24 hemsidan 
I appen kan du göra det grundläggande som att se Schema och Frånvaroanmäla. Men på 
Skola24 hemsidan har du mer information och självklart kan du även se ditt/dina barns 
Schema och Frånvaroanmäla, precis som i appen. Ska du t.ex. ansöka om ledighet för 
ditt/dina barn gör du det genom hemsidan. Det du kan göra i appen kan du även göra via 
hemsidan!  
 
Du använder samma inloggning som till appen, alltså BankID (mobilt BankID). Följ länken 
nedan och logga in med BankID.  

Länk för att logga in på hemsidan 
● https://tingsryd-bankid.skola24.se/  
● Hemsidan är responsiv vilket betyder att du kan logga in på sidan genom till exempel 

din mobiltelefon och få tillgång till all funktionalitet. Du behöver inte sitta vid en dator 
eller surfplatta, utan sidan anpassar sig och fungerar lika bra på mobiltelefon, 
surfplatta och dator.  

 
Instruktioner Hemsidan 
Skola24 har skapat 3 instruktionsfilmer som du kommer åt nedan via länkarna. Där får du 
bra förklaring och överblick hur det fungerar.  
 
Översikt Skola24 Frånvaro för vårdnadshavare 

● Titta på filmen för att få en översikt av Skola24 Frånvaro. Filmen beskriver hur du får 
en bra överblick av ditt barns frånvaro bland annat genom att titta på rapporten 
Grafisk översikt. 

● https://youtu.be/inz5s6xFpFY  

Frånvaroanmälan vårdnadshavare  
● Filmen beskriver hur du som förälder kan anmäla frånvaro för ditt barn samt hur du 

kan få en översikt över tidigare och kommande frånvaroanmälningar. 
● https://youtu.be/lPQvoN1TtLI  

Vårdnadshavare skapar ledighetsansökan 
● Titta på filmen för att lära dig hur du som förälder skapar en ny ledighetsansökan för 

ditt barn samt hur du kan få en översikt över tidigare och kommande 
ledighetsansökningar.  

● https://youtu.be/fG9gvhKGFAA  
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