
 
 

 
 

Inloggning för förälder/vårdnadshavare i Skola24 
 
Rymdgymnasiet använder Skola24 för att registrera elevernas frånvaro och 
skriftliga omdömen. När en elev är frånvarande kan Skola24 skicka ett e-
postmeddelande så att du får information samma dag som frånvaron för ditt 
barn rapporteras. För att detta ska fungera krävs att du har en korrekt e-
postadress registrerad i Skola24. 
 
I Skola24 kan du:  
1) Se ditt barns frånvaro  
2) Meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro genom att trycka på knappen 
”Ta del av visad frånvaro”  
 
Tillgång till det ovan nämnda i Skola24 är kostnadsfritt för dig som förälder.  
Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att anmäla dig och få tillgång 
till Skola24. Det du behöver göra för att få en egen inloggning är att fylla i ett 
anmälningsformulär med information om dig och ditt barn; namn, 
personnummer, e-postadress och ditt barns namn, personnummer och klass. 
Personnumret används för en säker identifiering av dig som förälder. 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 föräldrar/vårdnadshavare som vill ha tillgång till information för 
ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera 
föräldern/vårdnadshavaren.  
 
Du kan endast se uppgifter som rör ditt eget barn. Observera att du 
själv ansvarar för att ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod 
till Skola24 inte lämnas ut till obehöriga!  
Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor.  
 
Vänligen, 
Per Malmelöv/ rektor 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

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) 

 
 
Vårdnadshavare: 
Jag vill använda Skola24 för information gällande mitt barn. 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.  

  
 
 

   

 Ort och datum Namnteckning, vårdnadshavare 
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