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Referens

Mottagare

Vklassansvarig, Botkyrka kommun

Föräldrar/Vårdnadshavare i Botkyrkas skolor

Anmäl frånvaro – Vklass

1. Via appen Vklass eller inloggning på sidan www.botkyrka.se/vklass
2. På telefon via en automatisk talsvarstjänst för frånvaroanmälan.
(inte alla skolor använder talsvarstjänsten, prata med skolan för mer information)

Numret till talsvarstjänsten är 010- 888 70 50
1. Fyll i elevens personnummer med 10 siffror och avsluta med #
2. Fyll i ditt personnummer som vårdnadshavare med 10 siffror avsluta med #
*Anmäl frånvaro del av dag, tryck 5.
eller anmäl frånvaro för hela dagen tryck 1.
* Del av dag: Tryck starttid, 4 siffror. Exempel: 1000 anger start kl
10.00.
* Del av dag: Tryck sluttid, 4 siffror. Exempel: 1300 anger slut kl
13.00.

Om ditt barn har ett tillfälligt personnummer (TF-nummer) så kan du tyvärr inte använda den
automatiska talsvarstjänsten.
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Alla elever över 18 år kan anmäla frånvaro och för elever under 18 måste vårdnadshavarens personnummer anges.
Ringer man in till tjänsten och redan har giltig frånvaro får man en fråga om
man vill ta bort den giltiga frånvaron.
Ett SMS går alltid ut till vårdnadshavaren om mobilnumret finns registrerat i
VKlass. Finns inget mobilnummer så skickas ett e-postmeddelande till den
adress som finns registrerad i Vklass.
Frånvaroanmälan på telefon är en talsvarstjänst som fungerar så att en vårdnadshavare eller myndig elev ringer till ett telefonnummer. Där svarar en automatisk röst som ger inringaren valet att frånvaroanmäla sig till skolan.
Inringaren anger sitt personnummer och ytterligare några val med knapparna
på telefonen. Under tiden så registreras den information som inringaren knappar in i Vklass och presenteras där för lärare och annan personal
som frånvaroanmälningar.

