
Schemat i skola24 

Du loggar in i skola 24 genom att gå till skola24.se 
och välja tibro-personal.skola24.se och trycka 
enter. Ditt personnummer ä kopplat till schemat 
och du loggas in automatiskt. 

Du kommer till schemat genom att trycka på rutan schemavisare. 

Här kommer du direkt till ditt eget schema för nuvarande vecka. Du 
kan se andra veckor genom att ändra i rullistan Vecka. 

Tryck på visa mer längst till höger för att komma ur ditt eget schema.  

 

Välj skola/enhet så det står Nyboskolan. Sen finns alla klasser och salar i respektive rullista. 

Vill du se en lärares schema måste du skriva in personens förkortning i rutan där det står 
Ange ID. 

Exempelvis AKB för Anna-Karin Bjurek. 

 

Vill du se flera lärare, salar eller klasser samtidigt skriver du det i rutan Ange ID med komma-

tecken mellan och inga mellanslag. Du kan även skriva ett eller flera ämnen eller grupper. 



 

Detta läsår har vi flera ämnen som läses varannan vecka. Då behöver rutan Vecka ändras för 
att se vad som gäller för vilken vecka. Här syns även temadagar och så vidare OM informat-
ionen är lämnad till Hanna eller Annika så vi hunnit ta bort aktuella lektioner. Behöver göras 
för att frånvaron ska stämma. 

Du kan även välja att bara se en veckodag i taget på den gröna veckolisten. 

För att skriva ut schema eller spara schema till en pdf-fil trycker du på de tre prickarna till 
höger på den svarta listen. 

 

Vissa elever har individuella scheman. För att få fram dessa skriver du i fältet ID klassen bin-
destreck tre första bokstäverna i förnamn och tre första i efternamn.  

Exempel: NYB05C-BelPar 

Du kan även få fram samlingsscheman om du fyller i någon av följande ID i fritextrutan ID: 

ID Innehåll 

AB NYB05A,NYB05B,NYB06A,NYB06B,NYB07A,NYB07B 

ABsal 130,131,132,133,134,230,231 

CD NYB05C,NYB05D,NYB06C,NYB06D,NYB07D 

CDsal 321,410,411,412,413,421 

EF NYB05E,NYB06E,NYB06F,NYB07E,NYB07F 

EFsal 224,225,232,233,234,322 

IDHsal Gy-sal,SpA,SpB 



NOhuset 714 Bi,715 Fy,716 Tk,717 Ke,718 Bi,720,721 

åk05 NYB05A,NYB05B,NYB05C,NYB05D,NYB05E 

åk06 NYB06A,NYB06B,NYB06C,NYB06D,NYB06E,NYB06F 

åk07 NYB07A,NYB07B,NYB07D,NYB07E,NYB07F 

Klasslistor och grupplistor 

Klasslistor och grupplistor hittar du under fliken Sammanställningar. 

Sidan som nu kommer upp 

har två flikar.  

Frånvaro/Närvaro och Listor. 

Byt till Listor för att hitta Grupplistor och Klasslistor. Välj den typ av lista du vill se genom att klicka 

på den. För att komma åt klasser och grupper som du inte undervisar måste du klicka ur den 

gröna bocken i rutan ”endast mina” 

Nu kommer du i rullistan kunna 

få fram alla klasser eller grup-

per på skolan. Välj en eller flera 

och tryck på förstoringsglaset 

”visa” i högra hörnet. 

När du fått fram din lista kan 

du välja att spara eller skriva ut. 

Du ser i schemat vad grupperna har för beteckningar. 

 


