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Skola24 - frånvarohantering 
Information gällande Telefon24 och sms-avisering vid 
oanmäld frånvaro 
 
Hej vårdnadshavare!  

Gävle kommun använder ett system som heter Skola24 för att registrera elevernas 
frånvaro. Du som förälder har möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola24. 
Har du idag inget konto i Skola24 eller glömt dina inloggningsuppgifter kan du 
beställa dessa via http://www.gavle.se/skola24. Vid eventuella frågor, kontakta din 
skola. 
 
Att anmäla frånvaro till skolan vid t ex sjukdom: 

Vi använder oss numera av telefontjänsten för frånvaroanmälan via knapptelefon.  

• Numret ni skall använda är 0515 - 86938. 

• Välkomstmeddelandet lyder: 

 ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Gävle 
Grundskolor”. 

• Anmälan ska göras före kl 08.00. 

• Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är frånvarande. 

Tänk på! 
Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 
kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under 
samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en 
bekräftelse. Lägger man på luren innan bekräftelsen kommer anmälan att avbrytas. 
Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som 
behövs är en knapptelefon (t ex en mobiltelefon). 
 

Anmälan del av dag går utmärkt att göra genom att logga in via Skola24:s hemsida 
(förutsätter att man har ett konto). Alternativt kontakta ansvarig lärare/skolan.  
 
Naturligtvis kan ni även fortsättningsvis anmäla frånvaro genom att logga in via 
Skola24:s hemsida. Detta förutsätter dock att man har ett föräldrakonto i Skola24. 
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Sms-avisering när en elev är olovligt frånvarande från skolan: 
När en elev är olovligt frånvarande kan Skola24 skicka ett e-postmeddelande eller 
ett sms. Smset skickas till er samma dag som den oanmälda frånvaron registrerats. 
Kostnaden för detta sms står skolan för. Endast ett sms per dag kan skickas. 
 
För att denna tjänst ska fungera så gäller följande: 

• Du som vårdnadshavare måste ha ett registrerat konto i Skola24. För dig 
som inte redan har det; fyll i blanketten: ”Skola24 – Beställning av konto” 
och lämna den till skolans expedition eller till ansvarig lärare. Blankett 
finns på www.gavle.se/skola24 men kan även hämtas på er skola. 

• E-postadress och mobiltelefonnummer måste finnas registrerade på  
Skola24:s hemsida. Den kan du själv enkelt kontrollera när du är inloggad 
på hemsidan. Meddela skolan om du byter mobilnummer. 

• Elevs frånvaro ska, av er, registreras i Skola24 eller via telefon före kl. 
08.00 - varje dag som eleven är frånvarande.  

 
Om du har glömt dina inloggningsuppgifter så kan du beställa nya via 
www.gavle.se/skola24  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Eva Levin    
Chef grundskolan, Gävle kommun  
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