
Skola24 rapportering även på Fritids – nytt system.  

Från och med den 2 november 2020 kommer Vaksalaskolans fritidshem att använda sig av Skola24 
Fritidshems närvarosystem.  

Det är ett system där ni som vårdnadshavare kommer att registrera era barns vistelsetider i 
fritidsverksamheten digitalt. Detta system kommer att ersätta nuvarande rutiner kring hantering av 
vistelsetider och kommunikation. (Du hittar länken på www.skola24.se.  

Ni som vårdnadshavare kan direkt i systemet ange tider för ert barn/era barns lämning och 
hämtning. Det kommer att finnas i systemet olika variationer för att skapa veckoschema tex scheman 
som kan löpa över hela läsåret, terminen eller som ett rullande flerveckorsschema, till exempel 
varannan vecka. Här kan du också lämna meddelande direkt till fritidspersonalen.    

Viktigt: Ni som har anmält morgonfritids behöver fylla i vistelsetider både för morgonfritids och 
eftermiddagsfritids, ex 6.30-8.00 och 13.30-16.30 – fyll alltså i båda tiderna. Obs, att tiden mellan kl 
8.00-13.30 räknas som skoldag och kan inte registreras.  

 

Lovtider - vistelsetider 

Du som vårdnadshavare ska alltid registrera vilka tider som gäller för ditt barn även på loven.  

För att vi ska kunna planera loven så behöver dessa tider registreras i Skola24Fritidshem senast 14 
dagar innan ett lov.  

 

 

 

http://www.skola24.se/


Här hittar du manualen för hur man använder sig av Skola24Fritidshem.  

https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/manualer/vardnadshavare/   

Här finns också en länk till en instruktionsfilm för hur du registrerar ditt barns vistelse på fritids: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZgSPM-lfgY&feature=youtu.be  

Vi vill gärna att du som vårdnadshavare registrerar ditt barn/dina barns tider så fort som möjligt. 
Senaste datum är den 1 november 2020.   

OBS! Har ditt barn inte fritidsplacering hos oss kommer du ej kunna registrera i systemet.  

Så här loggar du in på skola24: 

Inloggning med Bank-ID  

https://uppsala-sso.skola24.se 

Alternativ inloggning med användarnamn och lösenord  

https://uppsala.skola24.se 

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Bank-ID kan du kontakta skolan för registrering av 
aktuell e-postadress. Då ges möjlighet till alternativ inloggning. 

Under senhösten 2020 / vårterminen 2021 kommer det en ny Mobil-app för registrering av frånvaro. 
Appen är kostnadsfri och stödjer både Android och IOS Appen . Vi återkommer med mer information 
när appen är färdig.  

Finns inte ditt barn i Skola24 kan ni logga in i på eBarnUngdom och dubbelkolla att ni har 
placering. https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-
familjedaghem/system-for-vardnadshavare/logga-in-i-ebarnungdom/  

Har ni frågor angående fritidsansökan och fritidsplats kontakta Antagningsenheten, 
antagning.forskola@uppsala.se.  

Har ni plats men inte finns i Skola24, kontakta Anna Alexandersson, skoladministratör på 
Vaksalaskolan. anna.alexandersson@uppsala.se  

Vid frågor: Kontakta i första hand Eva Palaiochorinou: eva.palaiochorinou@skola.uppsala.se  

 Med vänlig hälsning  Fritidspersonalen  

Skola24 ansvarig för fritidshemmet, Eva Palaiochorinou eva.palaiochorinou@skola.uppsala.se  

Biträdande rektor ansvarig över fritidshemmet Linn Vikander linn.vikander@uppsala.se  

Administrativt ansvarig för Skola24Fritidshem Anna Alexandersson anna.alexandersson@uppsala.se  
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