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SKOLPLATTFORMENS APP 
Skolplattformens app 
I Skolplattformens App kan du sköta det mesta av din kommunikation med 
skolan. När du loggat in första gången på webbsidan kan du även logga in 
i vår app. Du hittar appen i Google Play eller Appstore, http://
skolplattformen.se/app.php. Ladda ner den till er platta eller mobiltelefon 
för enklast möjliga administration. Om du har fler barn på skolan swipar du 
från höger till vänster för att välja barn. Om du klickat in på någon funktion 
kan du swipa från vänster till höger för att återgå till förstasidan.  

De olika funktionerna i appen  
Ditt barns skoldag - Sammanfattning av dagen (dagens lektioner, 
matsedel, start- och sluttid och övrig information)  

Meddelande - Sammanställning av alla meddelanden.          

Schema - Här ser du ditt barns schema. Om du vrider på telefonen så kan du se hela veckans 
schema. En klickning in på lektionen ger dig mer information om den specifika lektionen.          

Sjukanmälan - Som vårdnadshavare anmäler du sjukfrånvaro med ett klick. Om du sjukanmäler så 
gäller den för samma dag och efter klockan 18 blir anmälan för nästa dag.  

Fritids - Om ditt barn går på skolans fritidshem så får du en ikon för fritids. Här ska du anmäla dina 
barns vistelsetider och här kan du även kommunicera med fritidspersonalen (klicka på ”ändra”) om ditt 
barn ska gå med en kompis hem eller ska bli hämtad av någon annan närstående. Inför varje lov och 
ledighet när fritids är öppet måste ni anmäla vilka tider som ni önskar då. Ni kan även anmäla om ert 
barn är tillåtet att gå hem själv. Om ni kommunicerar via appen sparar ni pedagogernas tid som kan 
lägga på era barn istället. I appen klickar ni på ”ändra” för att kommunicera med fritids eller om ni vill 
ändra tid för en specifik dag.  

Närvaro - När en elev blir registrerad som ogiltigt frånvarande av en lärare så går det iväg en notis till er 
app. Då får ni ta ställning till om ni tar ansvar för att eleven inte är på den lektionen som den ska. Ni får 
också en möjlighet att frånvaroanmäla om ni av någon anledning inte anmält att ert barn är sjukt. Om ni 
sökt ledigt (ledighetsansökan gör man via webben) får ni även en notis om ert barn har två registrerade 
vårdnadshavare och den andre sökt ledigt. Detta för att båda måste enligt lag godkänna ansökan. 
Skolan får alltså inte ansökan förrän båda vårdnadshavarna har godkänt den.   

Skolplattformen är i ständig utveckling och det kan komma till funktioner samtidigt hoppas att ni upplever 
appen som smidig och att vårt mål att underlätta för alla inbladade blir uppfyllt. Om ni har frågor om 
Skolplattformen så har varje skola en kontaktperson.  

Lycka till! 
Teamet bakom Skolplattformen
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