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Skola24 MobilApp ger möjlighet att ta del schema, artiklar (information på startsidan i 
Skola24) , anmäla frånvaro och ta del av lärares planeringar utan att vara inloggad på 
en dator. Åtkomst sker via en mobilapp för enheter med Android (telefon eller 
surfplatta) eller iOS (iPhone, iPod eller iPad).  

Observera att åtkomst av information i mobilappen är beroende på inställningar för 
respektive skola, kontakta din skola för mer information.  

Användning av appen 

Ladda ner appen 
Skola24 MobilApp är kostandsfri för användaren och laddas ner via 

 Play Butik för Androidenheter och  

 AppStore för iOS-enheter (iPhone, iPad och iPod).  

Appen hittas enklast genom att söka på Skola24 i respektive appbutik.  

För att hitta appen på iPad måste man välja Endast iPhone i AppStore 
när man söker efter appen. 

Eventuella trafikkostnader kan dock tillkomma för nedladdning och användning 
beroende på abonnemang.  

Logga in 
Logga in i mobilappen genom att välja domän. 
Domännamnet är i allmänhet ett kommunnamn eller 
namnet på en friskola eller friskolekoncern.  

Inloggningsuppgifterna är samma som till användarens 
konto i Skola24. Inloggningsuppgifterna förblir lagrade i 
telefonen till dess att användaren själv väljer att logga ut.  

Om man vill se information i en annan domän måste man 
logga ut så att ny domän kan väljas. 

Språk 
Mobilappen finns på två språk, svenska och engelska. Inställningen följer telefonens 
språkinställning.  

Menyer 
 Schema 

 Artiklar 

 Frånvaroanmälan 

 Om 

 Logga ut 

Ikon för appen 

Här väljer du domän. 

Välj domän i rullistan. 
Du kan även skriva in 
första bokstaven för 
att snabbare komma 
ner i ner i listan. 

Meny 
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Schemainformation 
Skola24 MobilApp utgår från schemat vilket är appens startvy. 

Förälder med flera barn eller roller (ex. lärare) växlar schema med symbolen längst 

upp till höger ( ). När en elev blir myndig stängs föräldrars behörighet 
automatiskt av för eleven i fråga.  

 

 

 

  

För mer information 
om en lektion, tryck på 
aktuell lektion. 

Avslutad lektion (gråstreckad 
bakgrund och ljusblå stapel) 

Pågående lektion (tvåfärgad 
stapel) 

Lektion som inte har startat 
visas med blå stapel. 

Lektion med information om 
planering 

Se avsnittet Planeringar. 

Planeringar som gäller för 
veckan och/eller för dag 
som inte har koppling till 
lektion för aktuell dag 

Se avsnittet Planeringar. 

Här byter du roll eller växlar till 
ditt andra barn om du har flera. 


