
Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 

Elevens förnamn Elevens efternamn 

Elevens personnr (10 siffror) Klass 

I I I I I I I    - I I I I 
Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn 

Vårdnadshavarens personnr (10 siffror) 

I I I I I I I   - I I I I I 
Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta) 

Vårdnadshavare: 
Jag vill använda Skola24 för att kunna frånvaroanmäla och ta del av (attestera) från- 
varon för mitt barn. 
Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Birger Sjöberggymnasiet 
lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutat 
gymnasiet, byter skola eller när jag begär det. Dessutom raderas uppgifterna, när 
eleven fyllt 18 år, om eleven inte ger tillstånd till fortsatt insyn. Jag intygar att min 
e-postadress är min personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till den.
Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24
inte lämnas ut till någon obehörig.

Ort och datum Vårdnadshavarens namnteckning 

Lämnas till elevens mentor. 
Kan även lämnas till skolans expedition eller skickas via post till: 
Birger Sjöberggymnasiet, Box 217, 462 23 VÄNERSBORG 

Birger Sjöberggymnasiet 

Idrottsgatan 3• 462 36 Vänersborg 

http://www.maberg.com/
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Frånvarosystemet Skola24 

Birger Sjöberggymnasiet använder webblösningen Skola24 för att registrera 
elevernas frånvaro. 

I Skola24 kan du som vårdnadshavare göra tre saker: 
1) se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
2) trycka på knappen "Attestera" för att meddela skolan att du har sett ditt barns
frånvaro
3) göra frånvaroanmälan direkt via Internet.

Skolan använder sig också av programmet Telefon24 som är kopplat till Skola24. 
Där kan elever frånvaroanmälas fram till kl. 12.00 varje skoldag. Frånvaroanmälan 
gjord i Telefon24 syns direkt i Skola24 när lärare rapporterar elevfrånvaro. 

Telefonnummer till Telefon24 är 0515-869 39. 

Skolan använder sig av SMS-avisering. Ett meddelande kommer att skickas i första 
hand som SMS och i andra hand som ett e-postmeddelande. 

Enligt Skollagen är skolan skyldig att kontakta vårdnadshavare samma dag som en 
elev uteblir från undervisningen utan att anmäla frånvaron. Det är därför viktigt att du 
som vårdnadshavare bekräftar att du tagit del av frånvaron. 

Skolan behöver fullständiga kontaktuppgifter för vårdnadshavare både för kontakt 
vid frånvaro men också om något skulle inträffa som gör att kontakt med elevens 
vårdnadshavare behöver tas. 

Fyll i samtliga uppgifter på blanketten och lämna till skolan för registrering. 

För att kunna använda Skola24 måste vårdnadshavare lämna e-postadress. 
Vårdnadshavare erhåller sedan en länk via e-post att följa för att bekräfta 
registrering. Här kan man även fylla i sitt mobilnummer för att erhålla sms avisering. 

Blanketten kan lämnas till mentor eller skickas till skolans expedition. 
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