
      

Skola 24 – devamsızlık halinde uygulama              

Okula bildirilmeden yapılan devamsızlık halinde Telefon24 ve sms yoluyla  

yapilacak bilgilendirmeyle ilgili bilgiler 

Sayın Veli merhaba! 

Gävle Belediyesi öğrencilerin devamsızlığını kaydedebilmek için Skola24 adında 
bir sistem, bir metot kullanıyor. Sen veli olarak kaydını yaptırıp (üye olup) bu 
Skola24 ten faydalanabilirsin. Şu anda Skola24 te konton/üyeliğin yoksa veya 
üyelik bilgilerini/şifreni unutmuşsan, http//www.gavle.se/skola 24 ten bu 
bilgileri temin edebilirsin. Ayrıca sormak istediğin bir şey varsa okuluna başvur. 

Okula devamsızlığı bildirmek (mesela hastalık durumunda):  

Biz artık devamsızlığı bildirme işini düğmeli telefon(knapptelefon) kullanma 
yoluyla yapıyoruz. 

- Arıyacağınız telefon numarası 0515-86938 dir 
- Karşı taraftan size verilecek yanıt aşağıdaki gibidir: 

”Hej och välkommen till skola24:s frånvaroanmälan för Gävle Grundskolor” 

- Devamsızlık saat 08.00 dan önce bildirilmelidir. 
- Devamsızlık, öğrencinin okula gelemeyeceği her gün için bildirilecek. 

Unutmaman gereken! 

Devamsızlık durumu her seferinde sadece bir tüm gün için yapılır. Eğer saat 

12.00 den sonra telefon edersen bildirdiğin devamsızlık ertesi  gün için geçerli 

olur. Telefon ettiğinde  konuşman  sırasında  istediğin  zaman devamsızlık 

bildirimini  kesebilirsin. Bildirim bittikten sonra bildirimin kaydedildiği sana 

hemen bildirlir. Eğer bildirilmeden önce telefonu kapatırsan devamsızlık 

bildirimin kaydedilmeyecek. Bu hizmetten faydalanmak için Skola24 te veli 

kontosuna (üyeliğine)  gerek yoktur. Lazım olan tek şey bir düğmeli (tuşlu) 

telefonunun (mesela cep telefonu) olması. 

Günün belli bir kısmında okuluna devam edemiyeceksen tabii ki Skola24 ün 

internet sayfasına girip bildirimini yapabilirsin (bunun için konton/üyeliğinin 

olması  şart). Veyahutta  görevli öğretmen veya okul ile ilişki kurarak yapılır. 

Turkiska 



Tabi ki bundan sonra dadevamsızlık halinde Skola24 ün sayfasına giriş yapıp 

devamsızlık bildirimini oradan da yapabilirsin. Ancak bunu böyle yapabilmen 

için Skola24 te senin veli kontonun olması zorunluluğu var.   

Bir öğrencinin izin almadan okula gelmemesi durumunun sms ile bildirilmesi: 

Bir öğrencinin izinsiz bir şekilde okula devam etmediği durumda Skola24 bir 

sms veya elektronık posta yoluyla bir mektup gönderebilir. Sms, öğrenecinin 

izinli olmadan  okula gelmediği günün not edildiği anda size gönderilir. Bu sms 

in ücreti okul tarafından ödenir. Günde sadece bir tane sms gönderilebilir. 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için aşağıdaki şartlar gerekli: 

- Veli olarak senin Skola24 te kayıt edilmiş bir kontonun olması lazım. Eğer 

şu anda konton yoksa; ”Skola24-beställning av konto” formunu doldur 

ve okulun recepsiyonuna veya görevli öğretmene ver. Bu dolduracağın 

form www.gavle.se/skola24 te bulunur fakat sizin okulunuzdan da bunu 

temin edebilirsin. 

- Elektronik posta adresin ve cep telefonunun numarasının Skola24 ün 

internet sayfasında kayıtlı bulunması lazım. Bunların olup olmadığını 

Skola24 sayfasına giriş yaptığında rahatlıkla görebilirsin. Cep telefonunun 

numarasını değiştirdiğinde okula mutlaka bildirmen gerekir. 

- Öğrenci okula gelemeyecekse, durum sizin tarafınızdan, Skola24 te 

kaydedilecek veya telefonla saat 08.00 den önce öğrencinin okula devam 

etmediği her gün bildireceksiniz. 

Eğer ınternet giriş bilgilerini unutmuşsan www.gavle.se/skola24 ten 

yenilerini temin edebilirsin 

Dostça Selamlar 

Eva Levin 

Gävle Belediyesi Temel eğitim okul Şefi 

http://www.gavle.se/skola24
http://www.gavle.se/skola24


 

 

 

 


