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Användarmanual för elevers frånvaro, schema och betyg
Den här användarmanualen riktar sig till dig som är elev vid någon av Örebro kommuns
skolor. Här kan du se ditt schema, kurser och betyg/studieplan. Är du gymnasieelev och fyllt
18 år kan du även anmäla frånvaro.
Inställningar hittar du uppe till höger
Kontrollera ditt konto
Under fliken ”konto” skriver du själv in aktuell adress där du bor under studietiden samt
telefonnummer.

Du som är, eller snart blir 18 år
När du fyller 18 år kan du låta dina föräldrar få fortsatt tillgång till dina uppgifter. Under
"Inställningar" kan du kryssa för dem som du vill ska ha tillgång till dina uppgifter.
Du kan även välja att endast visa innevarande läsår.
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Schema
När du loggat in ser du ditt aktuella veckoschema.

Lektionerna visas med namnet på gruppen, tid för lektionen och lärarsignaturer. Lektionssal
kan också finnas med.
Du kan bläddra både bakåt och framåt med pilarna på sidan om veckonumret eller öppna
listan med veckonumren och klicka på den vecka du vill ha.
Färgförklaring
Lektionerna i schemabilden har olika färger. Förklaring till färgerna ser du även under
schemat.
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Skriv ut
"Skriv ut" i högra hörnet i schemat ger dig en utskrift av schemat för veckan. Vill du skriva ut
flera veckor måste du först välja aktuell vecka och trycka på "Skriv ut" igen. Du kan även
skriva ut schemat genom att högerklicka på musen och välja "Skriv ut".
Frånvaroanmälan (endast elever som fyllt 18 år)
För att anmäla frånvaro klickar du på länken "Anmäl frånvaro" i övre högra hörnet. Det är
tillfällig oplanerad frånvaro som ska anmälas. Ledighet ansöker du om på vanligt sätt på
skolan.
Du kan bara anmäla frånvaro framåt i tiden. Har första lektionen redan startat kan du alltså
inte anmäla frånvaron för denna.
Du kan anmäla frånvaro för enskild lektion, hel dag eller hel vecka. För en enstaka lektion
bockar du i "Hel" så visas lektionens längd i minuter. För hel dag klickar du i rutan "Anmäl
frånvaro för alla lektioner denna dag". För hel vecka klickar du i rutan "Anmäl frånvaro för
hela veckan" som finns överst på sidan.

När du markerat alla lektioner som du vill göra frånvaroanmälan för trycker du på "Spara".
Då visas en rad med blå text som berättar att din registrering är sparad.
Blev det fel?
Om du ångrar dig går du tillbaka till "Anmäl frånvaro" och klickar i rutan framför "Ångra
frånvaro". Klicka på "Spara". Samma upplysningstext som ovan visas. Om du ångrar
registrering kan det ta en liten stund innan förändringen syns i schemat.
Om du vill tillbaka till schemat utan att registrera någon frånvaro trycker du på "Avbryt" eller
på "Tillbaka till schema" överst till vänster.

Elevkortet
Här kan du se de kurser du läser, och namn och telefonnummer till klassföreståndare.
För varje kurs (med gruppbeteckning) syns total frånvaro i minuter, den utlagda lektionstiden
under läsåret samt frånvaron i procent för kursen.
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Under ”Frånvarodetaljer" kan du se en sammanställning över din totala frånvaro hittills under
hela skoltiden uppdelad per läsår. Överst ser du den sammanlagda frånvaron omräknad till
timmar.

Studieplan (för gymnasieelever)
Under fliken studieplan ser du dina kurser och betyg
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