
 

 
 

 

 
 
 

Ronneby xxxxxxxx 

Information för vårdnadshavare om  

Skola24 och Vklass fritidshem 

Nedan finns en beskrivning av de två digitala verksamhetssystem, som du 

som vårdnadshavare med barn på fritidshem i Ronneby kommuns 

utbildningsförvaltning kommer att möta, samt manual för hur du loggar in i 

systemen.  

 

Skola24   
Skola24 kommer användas av samtliga fritidshem för hantering av 

framförallt elevernas vistelsetid på fritidshemmet.  

 

Som vårdnadshavare kommer ni att: 

• Registrera schema, ni som vårdnadshavare ska direkt i systemet ange 

tider för ert barns lämning och hämtning, antingen som ett tillsvidare 

veckoschema, eller som ett rullande flerveckorsschema, till exempel för 

varannan vecka.  

o Minst 14 dagar innan schemat börjar gälla ska det registreras i 

skola24. 

o Länk till film som visar hur man som vårdnadshavare registrerar 

schema https://youtu.be/WZgSPM-lfgY  

 VIKTIGT –  

att ni snarast loggar in och registrerar era barns schema i skola24! 

• Heldagsfrånvaro som meddelas skolan visas även för fritids. 

Vårdnadshavare kan i skola24 fritids meddela oplanerad och planerad 

frånvaro för fritidstiden. Frånvaroanmälan synliggörs direkt för 

pedagogerna som genom kvittens (e-mail) bekräftar för 

vårdnadshavaren att frånvaroanmälan är mottagen.  

• Lämna meddelande till personalen i skola24 att barnet ska vara 

ledigt, att ordinarie tider inte gäller för en specifik dag, att någon annan 

ska hämta eleven etc.  

• Hämtare, vårdnadshavaren registrerar vilka personer förutom 

vårdnadshavare som får lov att hämta barnet. 

• Lovschema, under loven brukar fritidshemmen ha andra öppettider. 

Inför längre ledigheter kommer det att skickas det ut en förfrågan till er 

vårdnadshavare om hur ert omsorgsbehov ser ut under vald period/lov.  

 

Hjälpfunktioner skola24: 

• När du som vårdnadshavare är inloggad i Skola 24 finns det för varje 

funktion mer hjälp att få för användaren angående den specifika 

funktionen. Genom att klicka på symbolen (frågetecken med en ring 

runt) länkas ni till hjälptexten.  

• Här finns en länk som leder er till mer allmän och utförlig 

hjälp/förklaring på det ni kan göra i skola24 fritidshem 

https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/vardnadshavare/   

https://youtu.be/WZgSPM-lfgY
https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/vardnadshavare/
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Vklass   
Samtliga fritidshem använder den digitala lärplattformen Vklass för 

information, dokumentation och uppföljning.   

 

I webbversionen och i appen kan du som vårdnadshavare se nyheter för 

ditt/dina barns avdelning och hela fritidshemmet, se planerade aktiviteter och 

händelser i kalender/schema, kommunicera med fritidshemmens personal, ta 

del av ev. skapade planeringar och dokumentation samt boka ev. 

utvecklingssamtal.  

 

Ovanstående funktioner i Vklass kommer att aktiveras efterhand men 

samtliga fritids kommer inledningsvis att komma igång med funktioner 

såsom 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. 

  



Ronneby kommun 
Datum 

xxxxxxxx 
  

  
Sida 

3(4) 
 

 

 

INLOGGNING PÅ WEBBEN FÖR VKLASS OCH SKOLA24 

När du loggat in via webben på Skola24 och Vklass är det viktigt att du 

så snart som möjligt uppdaterar din kontaktinformation i respektive 

system under ”Mina inställningar/Inställningar”. Detta för att 

säkerställa att ni får information från respektive system.  

Som vårdnadshavare loggar du in i båda våra system på webben enligt nedan:  

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

o På denna sida finns en länk på högersidan till ” Digitala 

verksamhetssystem för grundskola, fritidshem & 

gymnasieskola”. Via denna länk kommer vårdnadshavare in i 

både Skola24 och Vklass.  

o 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”   

  

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

fritidshem & gymnasieskola”. Här har du länkar både till 

inloggning, information och support.  

 

o Logga in med bank-id och välj Vklass eller Skola24. 

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

på skrivbordet så har du den alltid tillgänglig.  

 

 

App Vklass  

Som vårdnadshavare kan du logga in i 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.  

 
App Skola24  

Skola24 har i nuläget ingen app för fritids, men det fungerar utmärkt att använda 

fritids i sin mobil, i och med att sidan är responsiv.  


