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Vklass för vårdnadshavare
I lärplattformen Vklass får du löpande information och dokumentation runt ditt barns
aktiviteter i förskolan och studier i skolan. Som vårdnadshavare kan du, när som helst, logga
in i Vklass, både från din dator, mobiltelefon eller surfplatta samt via appen som du laddar
ned till din mobiltelefon eller surfplatta.

Första gången du loggar in i Vklass
- Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.
- För dig som har barn i skolan är det viktigt att din mailadress är rätt så att du får
veckorapporter med samlad information om närvaro, kommande aktiviteter och nyheter.
- Välj om du vill vara synlig för andra vårdnadshavare eller inte.

Förskola/Fritidshem
I Vklass kan du











registrera ditt barns omsorgsschema, det vill säga tider för lämning/hämtning. Då ger
du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska uppdrag.
lämna kort meddelande om tillfälliga schemaändringar
anmäla frånvaro och ledighet
ta del av nyheter och information från förskolan/fritidshemmet och kommunen
se kalender
ta del av dokumentationer och viktiga dokument
boka en tid för utvecklingssamtal
se matsedeln
ta kontakt med avdelningens personal
kontakta andra vårdnadshavare som har delat sina kontaktuppgifter i klasslistan

Skola/Gymnasium
I Vklass kan du följa ditt barns skolgång och kan











se närvaro
anmäla frånvaro och ledighet. Frånvaro kan anmälas för hel dag eller del av dag.
ta del av nyheter och information från skolan och kommunen
se kalender, inlämningsuppgifter, prov mm.
se ditt barns schema, läxor och uppgifter
ta del av resultat och bedömningar
boka en tid för utvecklingssamtal
se matsedel
ta kontakt med lärare och annan personal
kontakta andra vårdnadshavare som har delat sina kontaktuppgifter i klasslistan
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Hjälp och support för Vklass
I Vklass kunskapsbank finns instruktionsfilmer och manualer som beskriver de olika
funktionerna. Gå gärna in och titta på det som rör dig som vårdnadshavare.
https://support.vklass.se/article-categories/vardnadshavare/
Användarmanual och vissa instruktionsfilmer finns även på andra språk.
(User Manual and instructions are also available in english and other languages)
https://support.vklass.se/knowledge-base/vh-oversikt/
När du är inne i Vklass kan du också använda hjälpfunktionen för att se svar på vanliga
frågor. Här kan du också se kontaktperson på ditt barns förskola/skola, ifall du har andra
frågor om Vklass. Du når hjälpfunktionen via symbolen för frågetecknet uppe till höger.

Notiser
För att få notiser i mobilen:
 Ladda ner Vklass appen gratis på dina mobila enheter
 Aktivera ”Aviseringar/Notiser” för Vklass appen i dina mobila enheter
 Logga in i appen
 Nu får du notiser när det läggs upp nyheter på Vklass.
Observera att man får notiser endast när det läggs upp nyheter på Vklass.
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