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Välkommen till SchoolSoft! 
Nu inför vi systemet SchoolSoft i våra kommunala skolverksamheter, från 
förskola till gymnasium. I SchoolSoft hanteras bland annat: 

• kommunikation mellan hem och förskola/skola 
• närvaro 
• schema 
• planering 
• dokumentation 

OBS! Skriv in att vh rapporterar på schoolsoft när man loggat in. 

Ormstaskolan skickar hem inloggningsuppgifter per post i mitten av vecka 6 -2017.  
Här nedan finns manual för att komma igång. Mer information finns även på 
schoolsoft.se. Där finns bland annat dessa filmer att ta del av: 

SchoolSoft för vårdnadshavare - Vad är SchoolSoft  

 http://schoolsoft.se/filmer-vardnadshavare 

 

 

Kom igång med SchoolSoft - 
vårdnadshavare 
Logga in i SchoolSoft  

• Ange adressen sms.schoolsoft.se/vallentuna i din webbläsare.  
• Du få nu upp en inloggningssida. Välj Vårdnadshavare. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZcLrqI_Xwc
http://schoolsoft.se/filmer-vardnadshavare
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• Ange det användarnamn som du har fått från skolan (samma som ditt 

barns användarnamn).  
• Ange lösenordet som du har fått från skolan.  
• Byt lösenordet till något som du själv kommer ihåg (minst 8 tecken 

varav minst 1 siffra). Det är viktigt att lösenordet hålls hemligt, även 
för ert barn. 
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Uppdatera kontaktuppgifter under Min profil  
 

 
 

• Gå till Min profil när du har loggat in och lägg in din e-postadress 
och ditt mobilnummer i dina kontaktuppgifter.  Dina adressuppgifter 
hämtas automatiskt, du ska inte ändra dessa.  

• Fältet Dölj min information för andra vårdnadshavare är markerat 
som standard. Detta för att personuppgiftslagen kräver att du aktivt 
väljer om dina adressuppgifter får visas för andra elever och föräldrar. 
Ta bort markeringen om du vill att dina kontaktuppgifter ska synas i 
klasslistor och andra grupplistor. 

• För åtkomst till ditt konto i appen SchoolSoft, bocka för rutan Åtkomst 
från app i Min profil. 
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Frånvarorapportering  
Sjukfrånvaro rapporterar du i SchoolSoft från och med nu. Det gör du via 
webben sms.schoolsoft.se/vallentuna eller appen SchoolSoft. 
 

• Du kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom för en eller flera dagar.  
• Du kan frånvaroanmäla ditt barn för del av dag, till exempel vid 

tandläkarbesök.  

Ledighetsansökan sker som tidigare via blankett eller e-tjänst på 
www.vallentuna.se. 
 
OBS! Vi kommer inte längre använda oss av Skola24 som 
frånvarohanteringssystem och du ska heller inte ringa in frånvaro.  
 
Så här gör du: 
I appen, tryck på Frånvaro i menyn längst ned.  
På webben, klicka på Frånvaroanmälan under menyn NÄRVARO. 
 

• För att anmäla frånvaro för en hel dag, tryck på knappen Anmäl 
frånvaro för aktuell dag eller dagar. 

• För att anmäla frånvaro från en specifik lektion, markera Frånvaro 
från lektion, kryssa i aktuella lektioner och klicka sedan på Anmäl 
frånvaro.  

 

Kontakt/support 
Nytt lösenord kan du få via länk i inloggningsrutan. Det är därför viktigt att 
du har e-postadress registrerat i systemet. 

För övrig support kontakta ditt barns mentor/klasslärare. Mer information 
om systemet och instruktioner hittar du i Hjälpen i SchoolSoft. Klicka på ?-
tecknet för att läsa mer och komma åt manualer. 
 

 
 
 
 

http://www.vallentuna.se/
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Övrigt i SchoolSoft 
I SchoolSoft finns även nyheter och kalenderhändelser, ditt barns schema 
samt uppgifter och planeringar. Du kan även ta del av omdömen och 
ämnesmatriser.  
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