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Inloggning för vårdnadshavare i Skola24 

Skollagen kräver att vårdnadshavaren ska informeras om ogiltig frånvaro. Hur Tranemo 
Gymnasieskola hanterar detta beskrivs nedan. Läs noga, fyll i talongen och skicka med till 
mentor vid skolstarten. 

 

16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge 
den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas 
för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare 
samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl 
behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Skollagen 2010:800 15 
kap 

 
För att praktiskt lösa detta informationskrav använder vi Skola24 för att registrera frånvaro. 
När en elev är frånvarande skickar Skola24 ett e-postmeddelande så att du får information 
samma dag som frånvaron för din ungdom rapporteras. För att detta ska fungera krävs att du 
har en korrekt e-postadress registrerad i Skola24. Tillgång till det nedan nämnda i Skola24 är 
kostnadsfritt för dig som förälder. 

 

I Skola24 kan du: 

1) Se din ungdoms frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport) 

2) Meddela skolan att du har sett frånvaron genom att trycka på knappen ”Ta del av visad 
frånvaro” 

3) Göra sjukanmälan direkt på webbsidan (OBS! ej ledighetsansökan) 

4) Se din ungdoms schema i textformat. För grafiskt schema gå till skolans hemsida och klicka 
på schemalänken. gymn.tranemo.se 

 

För att få en egen inloggning ska du fylla i ett anmälningsformulär med information om dig och 
din ungdom; namn, personnummer, e-postadress och din ungdoms namn, personnummer och 
klass. Personnumret används för en säker identifiering av dig som vårdnadshavare. När ditt 
Skola24-konto är registrerat får du ett e-postmeddelande med en aktiveringskod. Med hjälp av 
aktiveringskoden aktiverar du ditt eget konto och väljer då ditt personliga användarnamn och 
lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24. 
Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till information för ert barn så ber vi er lämna in 
en blankett för vardera vårdnadshavaren. 

 

Du kan endast se uppgifter som rör din egen ungdom. Observera att du själv ansvarar för att 
ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till Skola24 inte lämnas ut till obehöriga! 

 
Har du frågor om detta kontakta Hanna Wensby, skoladministratör 
(hanna.wensby@tranemo.se eller 0325-57 65 02). 

 
 
 

Tranemo Gymnasieskola 

Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Brogatan 11 

Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-57 65 49 Direkt: 0325-57 65 00 
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Beställning av konto till Skola24 
 

Elevens förnamn Elevens efternamn 

 Elevens personnr (10 siffror)          Klass 

          
  - 

     

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn 

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror) 

       -      

Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta tydligt) 

Vårdnadshavares mobilnummer (Vänligen texta tydligt) 

Vårdnadshavare: 
Jag vill använda Skola24 för information gällande min ungdom. Genom att underteckna 
beställningen godkänner jag att skolan lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Uppgifterna 
om mig raderas när jag begär det eller när de är inaktuella. Jag intygar att mitt e-postkonto är 
mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till det. Jag ansvarar för att 
min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon 
obehörig. 

Datum Vårdnadshavarens namnteckning 

 


