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SMS-tjänst 

Som vårdnadshavare kan du anmäla FRÅNVARO, LEDIGHET samt 

lämna INFORMATION genom att skicka ett SMS till förskolan/

fritidshemmet där barnet/eleven är placerad. Meddelandet går automatiskt 

in i systemet och blir synligt för pedagogerna. Tänk på att några av 

tjänsterna är styrda mellan nedanstående klockslag. 

FRÅNVARO – skriver du när det gäller samma dag, exempelvis vid 

sjukdom eller ändrade tider av annan anledning. Tjänsten är öppen mellan 

kl. 00.00 till kl. 17.00. Om ett meddelande registreras i systemet efter kl. 

17:00 så kommer det även att visas för nästkommande dag. För rapportering 

av frånvaro i skolan, ska skolans frånvarosystem Skola24 användas. 

INFORMATION – skriver du när du vill informera 

förskolan/fritidshemmet om något som gäller samma dag. Kan t.ex. vara att 

”morfar hämtar” eller att man ska gå hem med en kompis. Denna tjänst är 

inte tidsstyrd. 

LEDIG – skriver du när du har planerad ledighet, hel dag eller del av dag. 

Om ett meddelande registreras i systemet efter kl 17:00 så kommer det även 

att visas för nästkommande dag. Detta gäller enbart tiden i fritidshemmet. 

Ansökan om ledighet under skoltid måste ansökas om till mentor/rektor på 

särskild blankett. 

När ditt SMS är registrerat får du en bekräftelse. För att det ska fungera så 

måste ditt mobilnummer vara registrerat i vårt verksamhetssystem samt att 

SMS:et måste skickas utifrån en given mall (se nedan). Är du osäker på om 

ditt mobilnummer är inlagt så kan du kolla dina uppgifter via kommunens 

E-tjänster.

SMS:et skickas till nummer: 0769-44 60 10 
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!!!  OBS  !!! 
Använd INTE retur/entertangenten för att byta rad, skriv hela 

meddelandet i en följd med mellanslag. Använd barnens 

personnummer. 

Detta gäller enbart tiden i förskola/fritidshem. För rapportering 

av frånvaro i skolan, ska skolans frånvarosystem Skola24 

användas. Ansökan om ledighet under skoltid måste ansökas om 

till mentor/rektor på särskild blankett. 

SMS:et skickas till nummer: 0769-44 60 10

Hela dagen: 

FRÅNVARO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) FRÅNVARO 161022-9999 

Del av dag: 

FRÅNVARO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) 

     TT.MM-TT.MM (från-till) 
FRÅNVARO 161022-9999 09.00-10.00 

När du ska anmäla FRÅNVARO: 

INFO  Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) 

Valfri text 
INFO 161022-9999  Farfar hämtar 15.00 

När du vill meddela INFORMATION: 



 

 3(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS:et skickas till nummer: 0769-44 60 10 
 

 

Flera dagar i följd 

  

LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) 

             Datum (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD) 

LEDIG 161022-999 170203-170206 

  

Hela dagen: 

  

LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) 

             Datum (ÅÅMMDD) 

 

LEDIG 161022-9999 170203 

 

Del av dag: 

  

LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)  

  Datum (ÅÅMMDD)  

  Tid (TT.MM-TT.MM) 

 

LEDIG 161022-9999 170203 12.00-16.00 

  

När du ska anmäla LEDIGHET: 


