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Den här guiden går igenom funktionaliteten hur du som 
vårdnadshavare hanterar frånvaro för ditt barn via appen Tieto 
Education.

Den innehåller också en guide hur du ställer in din personliga 
profil i appen.

Frånvaro



Innehållsförteckning Frånvaro i app för vårdnadshavare
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• 4.5 Frånvaroanmälan  Heldag bekräftad



Innehållsförteckning Frånvaro i app för vårdnadshavare
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• 4.7 Frånvaroanmälan Del av dag, välja datum och tid
• 4.8 Frånvaroanmälan  Del av dag bekräftad 

• 5 Anmäld frånvaro
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• 6.3 Rapporterad frånvaro Giltig frånvaro



1 Startsida Tieto Education app
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Överst på startsidan ser du ditt/dina 
barn upptill i den samlade tårtvyn. Har 
du ett barn så står första bokstaven i ditt 
barns förnamn i cirkeln, har du fler så 
står varje barns första bokstav i 
förnamnet i cirkeln. 

Tips: om du behöver frånvaroanmäla 
alla dina barn så är det snabbaste sättet 
att göra det via cirkeln.

Under cirkeln står det Alla barn om du 
har fler annars barnets förnamn.



1.1 Startsida Tieto Education app
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Punkterna under Alla barn är 
snabbknappar till respektive barn. Du 
kan också svepa till vänster på 
telefonen i det röda fältet för att nå de 
andra barnen.
Menyn Mina funktioner anpassas efter 
ditt barns ålder och kommer att visa 
olika tjänster beroende på dina barns 
ålder samt de som är gemensamma 
oberoende av skolform.



1.2 Startsida Tieto Education app
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Från startsidan och menyn, uppe i 
högra hörnet, kan du nå funktioner som 
är gemensamma för dina barn. 



2 Meny
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När du väljer en gemensam funktion 
kommer specifikt innehåll för respektive 
barn presenteras med en färg och ikon 
med första bokstaven i barnets namn.



2.1 Hjälp
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I fliken Hjälp finns instruktioner för flera 
av de tjänster som ingår i appen.



3 Inställning profil
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Från startsidan och menyn, uppe i 
högra hörnet, når du Visa fullständig 
profil.



3.1 Inställning profil
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Här fyller du i dina kontaktuppgifter för 
att skolan lättare ska kunna få kontakt 
med dig.



3.2 Inställning profil

Confidential
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Avsluta med att spara.

Återgå till startsidan.



4 Frånvaro 
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Klicka på Frånvaro.



4.1 Frånvaro - översikt
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Menyn i Frånvaro består av tre delar:

• Frånvaroanmälan
Här gör du din frånvaroanmälan.

• Anmäld frånvaro
All av dig anmäld frånvaro arkiveras här.

• Rapporterad frånvaro
Skolans rapporterade frånvaro och sena 
ankomster finns samlade här.

Följande sidor går igenom delarna ovan



4.2 Frånvaroanmälan
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Klicka på Frånvaroanmälan.



4.3 Frånvaroanmälan barn och period
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1. Välj barn som ska 
frånvaroanmälas.
Har du flera barn så klickar du i 
vilka anmälan gäller.

2. I Vilken period kan du välja mellan 
Heldag eller Tidsbestämd.

Heldag visas först. Se nästa sida.



4.4 Frånvaroanmälan - Heldag
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Kryssa i det eller de barn du önskar 
frånvaroanmäla samt de dagar 
frånvaroanmälan ska gälla och avsluta 
med att klicka på Skicka in.



4.5 Frånvaroanmälan - Heldag
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Anmälan är nu inskickad och du har fått 
en bekräftelse.

Tänk på att skicka in frånvaroanmälan 
innan första lektionen om det gäller 
heldagsfrånvaro. 

Om lektioner redan är genomförda när 
du skickar in frånvaroanmälan så 
kommer dessa att registreras som 
Ogiltig frånvaro i systemet och du 
behöver ta kontakt med mentor för att få 
dessa justerade.



4.6 Frånvaroanmälan – Del av dag
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1. Precis som i frånvaroanmälan 
Heldag så väljer du först vilket eller 
vilka barn frånvaroanmälan gäller.

2. I vilken period väljer du
Tidsbestämd.

En dialogruta öppnas och du kan välja 
datum och mellan vilka tider den 
tidsbestämda frånvaroanmälan ska 
gälla.



4.7 Frånvaroanmälan – Del av dag
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Välj datum och tid i dialogrutan.
Behöver du lägga till fler tider så gör du 
det med hjälp av        Lägg till tid.

Avsluta med att klicka på Skicka 
frånvaro.



4.8 Frånvaroanmälan – Del av dag
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Du har nu fått en bekräftelse på att du 
gjort en tidsbestämd frånvaroanmälan.



5 Anmäld frånvaro
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För att se all den frånvaro du anmält så 
klickar du på Anmäld frånvaro.



5.1 Anmäld frånvaro
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Här kan du nu se all anmäld frånvaro 
för ditt/dina barn.

Finns det en soptunna till höger i menyn 
så innebär det att det är en kommande 
frånvaroanmälan. Den kan du ta bort 
fram tills att tidpunkten infallit. 

I det här exemplet så kan du ta bort 
frånvaroanmälan före klockan 13:30 i 
morgon.



6 Rapporterad frånvaro
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Rapporterad frånvaro är den frånvaro 
som skolan rapporterar och innefattar 
Ogiltig frånvaro, Sen ankomst samt 
Giltig frånvaro.

Klicka på Rapporterad frånvaro.



6.1 Rapporterad frånvaro
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Det finns två filterknappar upptill, Ogiltig 
frånvaro samt Giltig frånvaro.

• Väljer du endast Ogiltig frånvaro 
kommer du att se all ogiltig frånvaro 
samt sena ankomster.

• Väljer du endast Giltig frånvaro så 
visas all den giltiga frånvaron.



6.2 Rapporterad frånvaro 
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Ogiltig frånvaro.

När skolan registrerar en lektion och 
ditt barn har sen ankomst eller ogiltig 
frånvaro kommer du att bli notifierad 
via den här appen.



6.3 Rapporterad frånvaro 
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Giltig frånvaro.




