
Frånvaroregistrering skola 24 
 

Guide för frånvaro hittar du i sin helhet här: 

https://resurs.skola24.se/manualer/IntroductionTeacher.pdf?StartPageLinkPK=223&BaseNo-

dePK=209 

 

Nyboskolans frånvaroanledningar: 
Om frånvaro bockas i men ingen anledning markeras kommer hela lektionen rapporteras som 

olovlig frånvaro. Eleven får en registrerad olovlig frånvaro och ett meddelande skickas till vårdnads-

havare. Olovlig frånvaro syns sedan på terminsbetyget i antal frånvarande timmar under terminen. 

 

Frånvaroanmäld via telefon eller Anmäld frånvaro innebär att du haft kontakt med vårdnadshava-

ren och vet att eleven inte ska vara på lektionen. Eleven får en registrerad anmäld frånvaro men inget 

meddelande går ut till vårdnadshavaren. 

 

Annan undervisningsgrupp eller skolakti-

vitet ger ingen frånvaro men du kan mar-

kera att eleven inte befunnit sig i klassrum-

met. Ingen frånvaro registreras för eleven 

och inga meddelande går till vårdnadsha-

vare. Är eleven i en resursenhet eller lik-

nande kan sedan en kanslist gå in och an-

mäla eleven som frånvarande om eleven 

uteblev från lektionen i resursenheten. 

 

Sen ankomst används om eleven kommer 

sent till lektionen men måste kombineras med antal minuter eleven kom sent i kolumnen för minuter. 

Ändras inte siffran för antal minuter kommer hela lektionen rapporteras som olovlig frånvaro. Vid sen 

ankomst skickas ett meddelande till vårdnadshavare och minuterna kommer ingå i den frånvaro som 

syns på terminsbetyget. 

 

När du är klar och trycker rapportera sparas lektionen som rapporterad. 

 

Om en vårdnadshavare senare går in och anmäler frånvaro för dagen skrivs olovlig frånvaro över för 

den aktuella eleven till anmäld frånvaro oavsett om lektionen redan är rapporterad eller inte. 

 

https://resurs.skola24.se/manualer/IntroductionTeacher.pdf?StartPageLinkPK=223&BaseNodePK=209
https://resurs.skola24.se/manualer/IntroductionTeacher.pdf?StartPageLinkPK=223&BaseNodePK=209


OBS risk för fel! Om du öppnat upp lektionen och sedan haft fönstret öppet en längre stund 

kommer den anmälda frånvaro som gjorts under tiden du haft fönstret öppet inte att registreras för 

denna lektion, då det öppna fönstret inte uppdateras medan det är öppet. Eleven kan då få olovlig från-

varo för lektionen trots att vårdnadshavaren anmält frånvaron.  

Exempel: Du öppnar upp frånvaron innan lektionen kl 08:00 för att se vilka elever som är frånvarande 

och låter fönstret vara öppet under tiden du har din lektion. När lektionen är slut rapporterar du frånva-

ron i det öppna fönstret klockan 9:00. Den vårdnadshavare som gick in och rapporterade frånvaro för 

en elev som borde varit på din lektion under den timma lektionen pågick kommer ändå få meddelande 

om olovlig frånvaro för just denna lektion. 

För att inte hamna i denna situation, ta som vana att backa ur lektionen när du kollat vilka som är från-

varande och sedan öppna upp den igen när du ska registrera frånvaron. 

 

Klockan 16:30 varje dag går frånvaromeddelande ut till vårdnadshavare för elever som fått en olovlig 

frånvaro rapporterad under dagen. 

 

Frånvarorapportering som kanslist. 
Välj rollen kanslist i rullistan.  

Ska du anmäla frånvaro för en specifik lektion 

välj ”Rapportera frånvaro för lektioner”. Här 

får du upp en lista på skolans personal. Välj 

den ordinarie undervisande läraren för att 

öppna upp den aktuella lektionen och rappor-

tera enligt instruktionen här över. 

 

Ska du anmäla frånvaro för en enskild elev välj 

istället ”frånvaroanmälan för elev”. 

 

Ska du ändra en frånvaro tex från annan under-

visningsgrupp till oanmäld frånvaro välj 

”ändra frånvaro för enskild elev” 

 

Frånvaromeddelande till vårdnadshavare: 
När en frånvaro registrerats skickas ett mejl till vårdnadshavare där vårdnadshavaren ombeds bekräfta 

att den tagit del av mejlet. 

 
 

En vårdnadshavare kan även logga in i skola 24 se samtliga lektioner med frånvaro och kan kvittera 

dem även här ifrån. Lektioner med frånvaro visas med ett kryss på röd botten. Frånvarolektioner som 

kvitterats visas med en grön bock och förälderns namn i kolumnen Tagit del av. Elevens vårdnadsha-

vare kan kvittera lektioner oberoende av varandra och även se om den andra föräldern eller eleven har 

tagit del av frånvaron. Kvittering innebär inte ett godkännande av att skolans registrering är riktig utan 

bara att föräldern har tagit del av den. 



 
 

Lärarens perspektiv av frånvaromeddelande till förälder  
När en elev rapporterats som olovligt från-

varande skicka ett meddelande med e-post 

till vårdnadshavaren, visas en sektion om 

detta på ansvarig lärares startsida. Föräl-

dern kan välja att bekräfta informationen i 

e-postmeddelandet eller logga in i Skola24 och ta del av frånvaron. Om föräldern inte bekräftat med-

delandet visas detta på ansvarig lärares startsida. 

 

Frånvaron räknas som bekräftad om en förälder tagit del av den, även om eleven har flera föräldrar re-

gistrerade i Skola24. Det går dock att se vilka föräldrar som nåtts av information om frånvaron och 

vilka som inte gjort det i den översiktliga vyn.  

 
 

Om man klickar på länken Visa frånvaromeddelanden kommer man till vyn nedan. Från denna vy går 

det att granska frånvaro och att se senaste och tidigare meddelanden som skickades till förälder. Det 

går också att se kontaktuppgifter till förälder. Här kan man sätta status Förälder kontaktad, vilket kan 

göras när föräldern på annat sätt blivit informerad av skolan om elevens frånvaro. 

 


