
Elev i Skola24  
Genom elevrollen i Skola24 ges elever möjlighet att: 

• Ta del av schema för sina lektioner 

• Anmäla frånvaro – enbart för myndig elev 

• Ta del av frånvaro  

• Få ut en personlig grafisk frånvaroöversikt  
 

Inloggning 
Du loggar in i Skola24 enklast via Vklass. I vänstermenyn 

hittar du ikonen för Skola24. Genom att klicka på den 

kommer du automatiskt in till din startsida i Skola24. 

 

Mina lektioner 

 
 
På startsidan kan du bl.a. se ditt schema. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller 
nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande lektioner är svarta. För varje lektion 
finns utökad information att läsa genom att klicka på den lektionsraden. Det går att se lektioner sju 
dagar framåt i tiden och bakåt i tiden så länge det funnits lektioner i Skola24. 
 

Min frånvaro 
Under menyalternativet Frånvaro finns tre möjliga funktioner: 

• Ta del av frånvaro 

• Frånvaroanmälan - enbart för myndig elev 

• Grafisk översikt 

 
Ta del av frånvaro  
I Ta del av frånvaro ses samtliga lektioner med frånvaro. Lektioner med frånvaro visas med ett kryss 
på röd botten. Frånvarolektioner som kvitterats visas med en grön bock och namn. Kvittering innebär 
inte ett godkännande av att skolans registrering är riktig utan bara att man har tagit del av den.  
 

 



Frånvaroanmälan  
Funktionen finns enbart tillgänglig för myndig elev. 
En frånvaroanmälan blir direkt tillgänglig för undervisande lärare och mentor.  

• Välj Heldagsfrånvaro eller Frånvaro del av dag. 

• Välj datum och ange start- och sluttid (om du valt Frånvaro del av dag) 

• Anledning Anmäld frånvaro är förvald och kan inte ändras 

• Klicka på Spara för att fullfölja din frånvaroanmälan 
 

 

Frånvaroanmälan kan registreras för upp till 5 dagar i följd. 
Det går inte att lägga in frånvaroanmälan i efterhand.  

 
 
Redan registrerade frånvaroanmälningar de senaste 60 
dagarna visas i nedre delen av formuläret. En registrerad 
frånvaroanmälan kan ändras. Du kan bara ändra 
anmälningar som du har gjort själv. 
 

 

 

 

 

 

 

Grafisk översikt 
För att få en översikt eller skriva ut frånvaron går det att ta fram ”Grafisk översikt”. Öppna översikten 
genom att klicka på länken. Den grafiska översikten öppnas automatiskt när man klickat på länken.  
Ändra tidsperiod till önskad period och klicka på Visa grafisk översikt för att se en annan period.  
 
 

 
 

 

  



Skola24 MobilApp  
 

Aktivera konto 
För att kunna använda mobilappen behöver du ett användarnamn och lösenord. Logga in i Skola24 

via Vklass och gå sedan till Inställningar – Mina inställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

• Öppna din mail och verifiera din e-postadress. 

• Öppna din webbläsare och gå till skovde.skola24.se 

• Välj länken Aktivera konto för Skola24 Mobilapp 

• Skriv in din e-postadress och välj Skicka aktiveringskod 

• Du har nu fått et mail med en aktiveringskod 

• Klicka på länken i mailet följ instruktionerna i val av användarnamn och lösenord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klicka här för att ange 

din e-postadress 

Ange e-postadress och 

klicka OK 



Ladda ner appen 
Du laddar ner Skola24 Mobilapp från Appstore eller Play Butik. 

 

 

Välj domän skovde.skola24.se och skriv in användarnamn och lösenord som du angav när du 

aktiverade kontot. 

 

  

Startvyn visar dagens lektioner. Du kan se ditt schema 

framåt/bakåt i tiden genom att vandra med hjälp av pilarna. 

I menyn till vänster hittar du möjligheten att frånvaroanmäla dig 

heldag eller del av dag. 

 


