
 

 
 

 

 
 
 

Ronneby 2020-04-22 

Information om Vklass för 
vårdnadshavare   

Nedan finns en beskrivning av det digitala verksamhetssystemet Vklass som 

du som vårdnadshavare med barn i förskolan möter i Ronneby kommuns 

utbildningsförvaltning.  

Du finner också en manual för hur du loggar in i Vklass (både på webben 

och i appen) och instruktioner för hur du lägger ditt/dina barns 

omsorgsschema.   

 

 VIKTIGT –  

att ni snarast loggar in och registrerar ert/era barns grundschema i 

Vklass – se mer info och instruktioner längst ner i detta dokument! 

 

VKLASS   
Samtliga förskolor använder den digitala lärplattformen Vklass för hantering 

av omsorgsschema, närvaro/frånvaro, information, dokumentation och 

uppföljning.   

 

I webbversionen och i appen kan du som vårdnadshavare lägga in ett 

grundschema som blir ett omsorgsschema. Du kan också lägga in ledigheter, 

anmäla frånvaro för ditt/dina barn, se nyheter för ditt barns avdelning och 

hela förskolan, se planerade aktiviteter och händelser i kalender/schema, ta 

del av ev. skapade planeringar och dokumentation samt boka 

utvecklingssamtal.  

 

Ovanstående funktioner i Vklass kommer att aktiveras efterhand men 

samtliga förskolor kommer inledningsvis att komma igång med funktioner 

såsom, grund- och omsorgsschema, närvaro- och frånvarohantering, nyheter, 

planerade aktiviteter och händelser i kalender/schema och kommunikation 

med vårdnadshavare.  

 

När du är inloggad i appen eller på webben finns det ett hjälpavsnitt i form 

av ett ? längst upp till höger (intill ditt namn). I detta hjälpavsnitt hittar du 

som vårdnadshavare information om supportpersoner på skolan, manualer, 

svar på vanliga frågor och en instruktionsfilm.  
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INLOGGNING VKLASS PÅ WEBBEN   

När du loggat in via webben i Vklass är det viktigt att du så snart som 

möjligt uppdaterar din kontaktinformation i systemet under 

”Inställningar” ( dessa hittar du genom att klicka på ditt namn längst 

ut till höger)   

Detta för att säkerställa att ni får mejlutskick och ev. SMS från 

förskolan via Vklass .  

 

 

 

 

 

Som vårdnadshavare loggar du in i Vklass på webben enligt nedan:  

• Logga in via sidan https://www.ronneby.se/forskola--skola.html. På 

denna sida finns en länk på högersidan till ”Digitala verksamhetssystem 

för Förskola”.  

• Via denna länk kommer vårdnadshavare in i både Vklass och Skola241. 

Logga in med bank-id och välj Vklass (eller Skola24)  

• Alternativt gå till www.ronneby.se och klicka sedan på ”E-tjänster”  

 

o Klicka på ”Barn och utbildning” 

                                            
1 Skola24 är det system som Grundskolan och Gymnasiets använder för 

frånvaro- och närvarohantering 

https://www.ronneby.se/forskola--skola.html
http://www.ronneby.se/
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o och sedan på ”Digitala verksamhetssystem för förskola”. Här 

finns länkar till både inloggning, information och support.  

 

o Logga in med bank-id och välj Vklass.  

Tips! Lägg inloggningssidan som en favorit i webbläsaren eller som genväg 

på skrivbordet så har du den alltid tillgänglig.  

 

INLOGGNING APP VKLASS  

Som vårdnadshavare kan du logga in app för Vklass genom att: 

• Ladda ner appen Vklass i App Store eller Play butik.  

• Öppna appen och välj ”Logga in med SSO”.                                                                           

(Det går ej att logga in med användarnamn och lösenord). 

• Välj logga in med bank-id och följ instruktionerna.  

 

LÄGGA GRUNDSCHEMA (OMSORGSSCHEMA) I VKLASS   

I Vklass finns det två olika scheman: grundschemat och omsorgsschemat.    

Även om de är olika scheman så är de sammankopplade.  

Grundschemat är ett schema bestående av en eller flera veckor som kommer 

att rulla återkommande. 

Omsorgsschemat består i grunden av det rullande grundschemat, innehållandes 

tider för lämning- och hämtning på förskolan men detta schema innehåller också 

de eventuella tillfälliga schemaändringar som görs. 

Tillfälliga schemaförändringar  

Grundschemat utgör alltså grunden för ditt/dina barns omsorgstider. Detta 

schema rullar oftast för en termin eller ett helt läsår.                              

Ändringar i grundschema måste göras med två veckors framförhållning.  
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Tillfälliga förändringar görs INTE i grundschemat utan i omsorgsschemat – dvs 

direkt i schemavyn i Vklass.   

• Tillfälliga förändringar i omsorgsschemat (schemavyn) måste 

läggas in 72 timmar i förväg! 

•  Om man som vårdnadshavare måste göra förändringar som gäller för en 

dag tidigare än 72 timmar så skriver man ett meddelande i 

omsorgsschemat (schemavyn). Meddelandet når personalen med en 

pushnotis.  

Instruktioner lägga grundschema och tillfälliga förändringar   

I länken nedan finns information om hur du som vårdnadshavare lägger ditt/dina 

barns grundschema (som blir barnets/ens omsorgsschema) samt hur du gör 

tillfälliga förändringar i omsorgsschemat (schemavyn).  

I länken finns också en instruktionsfilm som visar hur du gör.  

https://support.vklass.se/knowledge-base/lagga-omsorgsschema-

vardnadshavare/ 

 

För mer information  

Om du behöver hjälp, eller önskar mer information, var vänlig att kontakta din 

förskola.  

https://support.vklass.se/knowledge-base/lagga-omsorgsschema-vardnadshavare/
https://support.vklass.se/knowledge-base/lagga-omsorgsschema-vardnadshavare/

