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Logga in i Vklass som vårdnadshavare 
Vårdnadshavare till barn och elever på kommunala förskolor och skolor, samt Järfälla 

Gymnasium, använder Vklass för frånvarohantering och annan kommunikation med skolan. 

Du kan logga in i Vklass via webbläsare på dator eller telefon, men du kan också ladda ner 

appen ”Vklass” och använda från telefon eller surfplatta. Du loggar in enligt bilderna nedan 

och du identifierar dig som vårdnadshavare med ditt bank-id.  

 

Logga in med Vklass App från telefon eller surfplatta 
Ladda ner appen ”Vklass” till din mobila enhet. Öppna appen och välj ”Logga in med 

BankID”.  
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Ange ditt personnummer, följ instruktionerna och verifiera inloggningen med ditt bank-ID. 

 

     

Väl inne i Vklass ser du information om ditt/dina barn, kommande händelser, matsedel samt 

nyheter. (Om du slår på notiser i appen så får du dessutom ”pling” i telefonen när det läggs 

upp nyheter som rör dig). Övrig funktionalitet når du via  menyn i övre vänstra hörnet. 
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Logga in från webbläsare på dator eller telefon 
Gå till www.vklass.se från din webbläsare för att komma till Vklass inloggningssida.  

Välj ”Logga in med BankID”, ange ditt personnummer och följ instruktionerna. 
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Du blir nu inloggad i Vklass som vårdnadshavare, du ser information om ditt/dina barn, 

kommande händelser, matsedel samt nyheter 

 

Från menyn på vänster sida kommer du åt de olika funktionerna i Vklass. Du kommer också 

åt hjälpfunktionen, med svar på vanliga frågor, via det lilla frågetecknet upp till höger.  

Det är samma funktionalitet oavsett om man loggar in i Vklass via app eller dator. Om man 

har möjlighet kan det dock vara bra att använda en större skärm, exempelvis när man ska 

fylla i omsorgsschema för förskola/fritidshem. Om man har flera barn kan det också vara 

lättare att få en översikt från dator.   

Du hittar mer information om Vklass och dess funktioner på https://support.vklass.se/  
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