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Information till vårdnadshavare om Skola24
Denna information riktar sig till dig som är vårdnadshavare till elever i grundoch gymnasieskolorna samt till dig som har barn placerat på fritidshem.

Vad är Skola24?
Skola24 är Örebro kommuns system för frånvarohantering och schemaläggning.
Som vårdnadshavare kan du:
• anmäla frånvaro
• se en översikt över din elevs frånvaro.
• se din elevs schema.
• som har barn på fritidshem schemalägga hur ditt barn ska närvara/frånvara på
fritidshemmet.

Guider och filmer till vårdnadshavare

Här hittar du guider och filmer som beskriver hur du använder Skola24 på bästa sätt. Ta några
minuter och titta igenom filmerna och guiderna, så är du redo att börja använda systemet. Klicka
på länkarna nedan eller scanna QR-koderna med din mobiltelefons kamera för att komma till
guiderna och filmerna.
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Logga in
Skola24 är ett webbaserat system som är anpassat för att fungera på dator, surfplatta
och mobiltelefon. Du loggar in via orebro.se/e-skola och väljer "Logga in som
Vårdnadshavare".

När du är inloggad väljer du länken "Skola 24 - anmäl frånvaro, registrera uppgifter till fritids".

När du har klickat på länken är du inloggad på Skola24. Här kan du anmäla frånvaro och få en
överblick över ditt barns frånvaro. Du som har barn på fritidshem kan registrera ditt barns schema,
göra tillfälliga ändringar, registrera godkända hämtare med mera.

Finns det en app?
Det finns två appar från Skola24 på AppStore för iOS och Google Play för
Android. Appen fungerar bra för att anmäla och se frånvaro samt se ditt barns
schema. Det är appen med en grön ring som du som vårdnadshavare ska använda.
Schemaläggning på fritidshem ska du INTE föra via appen, detta gör du via eskolaportalen orebro.se/e-skola.
Kontrollera dina kontaktuppgifter i AdelaNet
För att alla system som skolorna använder ska fungera för dig är det viktigt att dina
kontaktuppgifter är korrekta. Logga in via orebro.se/e-skola och välj AdelaNet för att kontrollera
och ändra dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna läses sedan automatiskt in i Skola24 och
andra system.

Support
Kontakta ditt barns skola om du behöver hjälp med Skola24 och inte hittar svaren i guiderna eller
filmerna ovan.
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