Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta
från skolan vid sjukdom, läkarbesök etc. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer
vara registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Om du har e-legitimation/BankID kan du själv lägga in ditt mobilnummer under Min profil i Stockholm Skolwebb. I annat
fall hjälper skolan dig (caroline.gertoft@stockholm.se).

Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets
personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 Obs! Glöm inte
bindestrecket i personnumret.

Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer
(ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till), till telefonnummer 073-0121740.
Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

Skolans regler gäller för när på morgonen
frånvaroanmälan ska göras för heldag, dvs senast 07.30.
Skolans regler gäller för hur och när frånvaroanmälan ska
göras för del av dag: senast 07.30 om du som
vårdnadshavare redan i förväg vet vilka tider det gäller.
Om ditt barn går hem under dagen gör du det så snart du
vet att ditt barn gått hem.
Om läraren redan rapporterat frånvaro i Stockholm
Skolwebb kan inte ditt sms ändra den.

Från kl:12:00 kan du anmäla för nästa dag.

Mitt mobilnummer finns i Stockholm Skolwebb under kontaktuppgifter – de allra flesta
har redan ett registrerat mobilnummer där. Viktigt är dock att du som vårdnadshavare
meddelar skolan (respektive mentor eller caroline.gertoft@stockholm.se) om du skaffar ett nytt
mobilnummer.
Jag vet vilken tid jag senast måste anmäla att mitt barn ska vara borta från skolan
heldag – se föregående sida.
Jag vet vilka regler som gäller på mitt barns skola,
vid frånvaro del av dag – se föregående sida.
Jag lägger inte till egen text i sms:et – gör du det går inget sms iväg och registreringen blir
inte av.

Stockholm Skolwebb är grundskolans webbplattform där vårdnadshavare och elever bland
annat kan se schema, anmäla och se frånvaro samt följa sitt barns kunskapsutveckling.
http://skolwebb.stockholm.se

Kontakta skolan (respektive mentor eller caroline.gertoft@stockholm.se) om du har några
frågor.

