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Digital närvaro på fritidshem – ett nytt verktyg
Stockholm stad har infört en ny Skolplattform i Stockholm. Skolplattformen är en
gemensam plattform för Stockholms stads förskolor, fritidshem/fritidsklubb och
skolor. Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det
administrativa arbetet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet för att barn och
elever ska få så goda möjligheter som möjligt att utvecklas.
Nu har det blivit dags att på ett småskaligt sätt införa det digitala verktyget Närvaro
på Mälarhöjdens skola. Närvaro ger vårdnadshavare möjlighet att ange ett schema
för närvaro på fritidshem. Det möjliggör också för fritidshemmet att checka in och
checka ut barn på ett enklare och säkert sätt.
Innan vi inför verktyget Närvaro för alla fritidshem och förskoleklasser på
Mälarhöjdens skola kommer vi testa i form av en s.k. pilot med start vecka 18 (ons).
Två enheter är utvalda att delta i piloten: Mickels och Röda Stugan.
Hösten 2018 beräknar vi att alla enheter kommer att ha infört närvaro verktyget.
Till din hjälp som vårdnadshavare kommer personalen kunna svara på frågor, en
manual finns på skolan hemsida som beskriver hur du använder verktyget och det
kommer skapas supportguider som ett extra stöd.
Inloggning för vårdnadshavare
Du som har barn i skola loggar in via Stockholm skolwebb http://skolwebb.stockholm.se.
Klicka sedan på Tjänster > Närvaro/Frånvaro.
Kontaktuppgifter lägger du till eller ändrar via Min profil i Skolwebben. Supportguide finns på
hemsidan.

Förutsättningar




Börja med att kontrollera dina kontaktuppgifter så att dessa stämmer (se ovan).
Registrera ditt barns tid på fritidshemmet.
Registrera ditt barns tid på fritidshemmet tidigast fredagen den 27 april.
Du kan då välja mellan att registrera ett schema som gäller för alla veckor, två
scheman som omväxlande gäller eller en följd av scheman för olika veckor.
Se manualen på skolans hemsida, sida 2–6

Support
Om du skulle behöva stöd och support kan du, förutom att vända dig till skolans
personal, kontakta





Telefonnummer 08-508 00 508 om du har problem som rör inloggning
Telefonnummer 08-508 34 443 om du behöver hjälp med att hantera de olika valen i
närvarohanteringen eller om du inte ser vissa menyer mm. För detta val kan du också
använda epost: support.skolplattformen@stockholm.se
Din skola om du upplever att det är fel i uppgifterna som du ser.

Vanliga val








Frånvaroanmälan (kan också göras via sms eller app – se längre ner)
När du loggat in väljer du Frånvaroanmälan och fyller sedan i uppgifterna. Spara.
Denna frånvaroanmälan skickas då både till fritidshemmets/-klubbens
närvarohantering och till skolans frånvarorapportering. Se manualen s 9–11
OBS! att frånvaroanmälan inte ska användas vid önskad ledighet för ditt barn.
Ledighetsansökan
Ansökan om ledighet kan f n inte göras digitalt av dig som vårdnadshavare. Kontakta
skolan som berättar hur du ska göra.
Gör en tillfällig ändring av ditt barns fritishemsschema
Om du vill avvika från det normala schemat för ditt barn, kan du göra en tillfällig
ändring. Denna måste göras minst en dag i förväg. Skolan meddelar hur långt i
förväg du som mest kan registrera denna ändring.
När du ska göra en tillfällig ändring av ditt barns fritidshemsschema klickar du på
detta val efter att du loggat in. OBS! att detta inte ska användas vid frånvaroanmälan.
Se manualen s 8 på skolans hemsida.
Besvara särskilt lovschema
Skolan kan vilja göra ett annat schema för skolloven och skickar då ut ett särskilt
lovschema som du som vårdnadshavare förväntas svara på.
Detta val kommer du bara att se och kunna använda efter att skolan skapat ett
sådant särskilt lovschema. Se manualen s 12–13 på skolans hemsida

SMS-tjänst - Anmäl frånvaro
Nu kan du anmäla frånvaro till Skolplattform Stockholm via sms till 073-0121740
Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara
borta från skolan vid sjukdom. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara
registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Om Stockholm Skolwebb är öppen för
dig kan du själv lägga in ditt mobilnummer under Min profil. I annat fall hjälper skolan dig.
Supportguide finns på skolans hemsida.

Anmäl frånvaro (heldag)
Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets
personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073–0121740
OBS! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag)
Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer
(ÅÅMMDD-NNNN), ett mellanslag samt klockslag (från och till med bindestreck emellan), till
telefonnummer 073-0121740. T ex: 123456-7890 0900-1200
OBS! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

Skolans regler gäller




Skolans regler gäller för hur sent på morgonen frånvaroanmälan ska göras för
heldag. Senast frånvaroanmälan kl.07.30 må-fr.
Frånvaroanmälan ska göras för del av dag senast kl.07.30 må-fr.
Om läraren redan rapporterat frånvaro i Stockholm Skolwebb kommer din anmälan
att ändra den redan rapporterade frånvaron.

I dag – i morgon?
Från kl. 18:00 kan du anmäla för nästa dag
Anmäl frånvaro via App (gäller iPhone/iPad och Android)
Nu kan du anmäla frånvaro till Skolplattform Stockholm via en app. För närvarande gäller
detta endast om man har barn i Stockholms kommunala skolor.
Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via appen "Anmäla frånvaro" på ett
enklare sätt anmäla att ditt barn ska vara borta från skolan vid sjukdom. För att det ska vara
möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb.
Om Stockholm Skolwebb är öppen för dig kan du själv lägga in ditt mobilnummer under Min
profil. I annat fall hjälper skolan dig. Supportguide finns.
Du kan ladda ner appen från App Store eller Google Play.
När du startar appen första gången skall du gå till inställningar och lägga till ditt barns
personnummer. Därefter kan du anmäla frånvaro för heldag eller del av dag.
Appen skapar ett sms åt dig som du sedan kan skicka i väg.

Skolans regler gäller




Skolans regler gäller för hur sent på morgonen frånvaroanmälan ska göras för
heldag. Senast frånvaroanmälan kl.07.30 må-fr.
Frånvaroanmälan ska göras för del av dag senast kl.07.30 må-fr.
Om läraren redan rapporterat frånvaro i Stockholm Skolwebb kommer din anmälan
att ändra den redan rapporterade frånvaron.

I dag – i morgon?
Från kl. 18:00 kan du anmäla för nästa dag
Om mobilen är inställd på annat språk än svenska översätts språket i appen till engelska.

Med vänliga hälsningar
Roger Odell
Bitr. rektor F-3
Mälarhöjdens skola

