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Barn i skola - vad du förväntas göra i Vklass
Kontinuerligt använda Vklass
Vklass kommer vara din primära källa för löpande information och där du håller reda
på ditt barns närvaro i skolan. Det enklaste sättet för dig att göra detta är att ladda ner
appen till din telefon.

Ta del av nyheter från ditt barns enhet
Nyheter ser du på startsidan på webben och i appen. Har du flera barn i Järfällas
kommunala skolor kan du välja att se ett barns nyheter eller alla.

Ta del av ditt barns studiegång
Schema och planerade händelser kopplade till schemat (till exempel prov, läxor,
uppgifter) syns under Schema i vänstermenyn.
I appen under ”Schema” kan man se en översikt över dagens lektioner. Förutom tid,
ämne, lärare m.m kan du också se den lektionsinformation som läraren har lagt upp.
Under ”Läxor, prov och uppgifter” hittar du information om läxor, prov och andra
uppgifter. Med hjälp av pilarna kan du växla mellan veckorna.
Under Klass i vänstermenyn kan du hitta ditt barns klass. Det är också här du hittar
information om utvecklingssamtal. I appen hittar du samma information under
”Klasslista”.
Under Kurser/Ämnen i vänstermenyn hittar du dit barns ämnen/kurser. Genom att
välja en kurs eller ett ämne kan du hitta:
• lärare: vilka lärare som har ämnet
• elever: vilka elever som har kursen/ämnet
• betygskriterier och mål: Text från Lgr 11
• kurskalendern: översikt över lektioner, prov, inlämningsuppgifter etc.
• resultat: Närvaro samt prov och inlämningsuppgifter
• filer: Dokument kopplade till kursen/ ämnet
• pedagogiska planeringar: Planeringarna som finns i ämnet.
Resultat kan du också nå via Resultat i vänstermenyn. Här får du en översikt över
alla Kurser/Ämnen ditt barn läser.

Boka utvecklingssamtal
Direkt på startsidan ser du om det finns några tider tillgängliga för bokning av utvecklingssamtal. Klicka på barnets namn där och du hamnar under fliken ”Utvecklingssamtal” i barnets klass. Boka en av de lediga tiderna.

Anmäla frånvaro
När ditt barn blir sjuk kan du nu anmäla frånvaro för ditt barn via Vklass på webben,
via appen eller via telefon. Frånvaroanmälan ska göras varje dag före elevens första
lektion.
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När frånvaro är anmäld skickas automatiskt ett mejl/sms till vårdnadshavaren om att
giltig frånvaro är registrerad.
Frånvaroanmälan via telefon
För att anmäla frånvaro via telefon ringer du 010-888 70 50.
Via telefon måste elevens personnummer anges och för barn under 18 måste även
vårdnadshavarens personnummer anges.

Ansöka om ledighet
När du vill att ditt barn ska vara ledig kan du ansöka om det under Ledighetsansök i
vänstermenyn.

