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Meddelande om ogiltig frånvaro 

Nu kan du som är vårdnadshavare få meddelande med SMS och e-post 

om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan. 

 

Nya styrdokument 
Skollagen 7 kap 17 § … ”Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se 

till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånva-

rande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras 

samma dag.” 

 

Skolförordning 4 kap 8§ … ”Om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan 

orsak inte kan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbild-

ningen, ska hindret snarast anmälas till skolenheten.” 

 

Ogiltig frånvaro 

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha 

beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogil-

tig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnadshavare. 

 

Giltig frånvaro 

All beviljad (anmäld) frånvaro räknas som giltig. Det kan t.ex. vara sjukdom an-

mäld av vårdnadshavare eller ledighet beviljad av rektor. 

 

Du kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande antingen via Stockholm Skol-

webb eller genom att kontakta skolan på telefonnummer 08-508 43 783 

 

Ledighetsanmälan görs på blankett, som du hittar här. 

 

Förutsättning 

För att du som vårdnadshavare ska kunna få meddelande om ogiltig frånvaro via 

SMS eller e-post måste dina kontaktuppgifter vara registrerade i Stockholm Skol-

webb. Om du har ett konto i Stockholm Skolwebb registrerar du dina uppgifter 

själv, annars gör skolan det åt dig efter anmälan på blankett, se nedan. 

 

Övrigt 

Meddelande om ogiltig frånvaro kommer att skickas till dig vid dagens första regi-

strerade ogiltiga frånvaro, med SMS och/eller e-post. 

 

  

http://malarhojdensskola.stockholm.se/ledighetsansokan
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Vårdnadshavare i Skolwebben 
 

Om du som vårdnadshavare har ett konto i Skolwebben kan du själv registrera 

dina kontaktuppgifter. 

 

Logga in i Stockholm Skolwebb skolwebb.stockholm.se  

Du kan logga in med e-leg eller mobilt bank-id. 

 

Välj Min profil längst ned till vänster i 

Skolwebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll i kontaktuppgifter och välj i kryssrutorna hur du vill bli meddelad om den 

ogiltiga frånvaron. 

 

I menyvalet Frånvaro kan du ta del av ditt barns eventuella frånvaro. Där kan du 

också anmäla ditt barn som giltigt frånvarande. 

http://skolwebb.stockholm.se/
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Vårdnadshavares kontaktuppgifter 
 
Skollagen 7 kap 17 § … ”Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sa-

meskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att 

elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om 

det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.” 

 

 

Vårdnadshavare 1 

Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hem-

met, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt:  

  SMS 

  E-post 

(välj ett eller flera alternativ) 

 

 

Vårdnadshavare 2 

Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hem-

met, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt:  

  SMS 

  E-post 

 (välj ett eller flera alternativ) 

 

 

 

Obs! Meddela alltid skolan om dina kontaktuppgifter ändras.  

 

 
 

Elevens namn:      Klass:      

Vårdnadshavares namn:      

E-post:      Mobiltelefon:      

Vårdnadshavares underskrift:  

Vårdnadshavares namn:      

E-post:      Mobiltelefon:      

Vårdnadshavares underskrift: 


