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Nya rutiner för frånvaroanmälan och
hämtning/lämning av barn på
förskolan.
Från 3 augusti sker vissa förändringar för er vårdnadshavare gällande
anmälan när era barn är frånvarande (ex. sjuka) och vid hämtning och
lämning på förskolan.
Hämta och lämna barn
Från 3 augusti har du som vårdnadshavare ansvar för att digitalt markera
barnets ankomst och hemgång på de digitala skärmar som finns på
förskolan.

Vid ankomst

1. Trycker på barnets namn.
2. Vänta på att barnets ”knapp” blir grön.
3. Se till att personal vet om att barnet kommit.
Vid hemgång

1. Trycker på barnets namn.
2. Vänta på att barnets ”knapp” blir blå.
3. Se till att personal vet om att barnet hämtats.
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Frånvaroanmälan
Från 3 augusti görs frånvaroanmälan av dig som vårdnadshavare eller annan
ansvarig vuxen i appen Tieto Edu (samma app som du bl.a. registrerar
barnens schema, eller gjort frånvaroanmälan för ev. äldre barn på skolan)
“Tieto Edu” hämtar du gratis från Google Play eller Appstore.

(Hittar du inte appen – kontrollera att ditt Google Play är inställt på Sverige)
Inloggning

För att logga in i appen behöver du ditt BankID.
Har du inte möjlighet att använda appen, eller om du inte har ett mobilt
BankID, så anmäler du frånvaro direkt till förskolan via telefon på samma
sätt som tidigare.
Instruktion - Frånvaroanmälan
1. Starta Appen ”Tieto Edu”.
2. Logga in med ditt Bank ID.
3. Tryck på ”Frånvaro” och därefter ”Frånvaroanmälan”.
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4. Välj period
a. Välj Heldag för frånvaroanmälan en hel dag, exempelvis vid
sjukdom. (Det går att anmäla för innevarande dag samt för
morgondagen. Är barnet sjukt fler dagar måste du göra en
ny frånvaroanmälan.)
eller
b. Välj Tidsbestämd för planerad frånvaro enstaka timmar,
exempelvis vid tandläkarbesök. (Ledighetsansökan hanteras ej
här utan görs på särskild blankett)
5. Tryck på ”Skicka frånvaro”.

6. Om eleven/barnet har smittsam sjukdom som förskolan bör veta
om ser vi gärna att du ringer också!
Se anmäld frånvaro

Du kan också gå in på Frånvaro/Anmäld frånvaro. Där kan du se och
justera tidigare anmäld frånvaro.
Instruktionsfilm:

Vill du se en instruktionsfilm för hur du anmäler frånvaro, hittar du den på:
https://www.youtube.com/watch?v=Km7xqkRtS6Y

