2016-08-15

Till vårdnadshavare i kommunala
förskolor

Information om närvarofunktionen i Vklass
Från och med den 1 september 2016 använder vi närvarofunktionen i Vklass på samtliga
kommunala förskolor.

• Det lösenord som skickats hem från Vklass ska endast användas till appen. När du
loggar in på Vklass ska du använda www.jonkoping.se/vklass och logga in med ditt
(mobila)BankID.

• Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att i Vklass lägga in barns
grundschema, göra tillfälliga ändringar och i övrigt se till att hålla schemat
uppdaterat och aktuellt.

• Ändrar du tid så ert barns snittid överstiger 15h behöver ni även fylla i ett schema
på barnwebben. Det samma gäller om du permanent ändrar närvaron så att
snittiden understiget 15h. Detta för att din avgift ska bli rätt.

• Ändringar som innebär att barnet lämnas före 07:00 eller hämtas efter 17:00,
behöver även meddelas till oss via telefon eller sms i så god tid som möjligt. Detta
för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal på plats.

• Sjukanmälan görs även via Vklass. Gör en frånvaroanmälan på Vklass senast
08:00 samma dag/de dagar ditt barn är hemma. Vet du från början att barnet
kommer vara borta flera dagar kan du fylla i det direkt. Detta behöver vi för att
kunna planera rätt antal matportioner samt planera personalbemanningen.

• Av sekretesskäl ska du inte skriva orsaken till frånvaron eller sjukdom i Vklass. Vi
tar gärna denna information via ett sms eller telefon.

• Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom, helst
dagen innan eller senast 08:00 samma dag.

• Vissa sjukdomar kan vara bra att vi känner till på förskolan, tex om ditt barn har
magsjuka, vattkoppor, ögoninflammation, löss eller annat som lätt smittar. I dessa
fall ber vi dig skicka ett sms eller ringa och tala om detta för oss.

• Har du tappat bort din inloggning till Vklass eller om du har andra problem vid
inloggning kan du skapa nytt lösenord via kommunens hemsida. Sök på Vklass.
Du kan även kontakta Jönköpings kommun på telefon.nr, 036-10 50 00.

• Gå gärna in på Vklass och uppdatera mail-uppgifter och mobilnummer så vi kan
kontakta dig via Vklass med nyheter och månadsbrev.

Om du inte har tillgång till dator, surfplatta eller digital telefon kan du givetvis lämna
schema och ledighetsanmälan på papper eller muntligt till förskolan.

Kontakta din förskola för att få de mobilnummer för sms-kontakt och telefonnummer
som gäller för just din förskola.
Hoppas att du märkt att vi även skickar ut information som exempelvis månadsbrev,
korta nyheter och liknande genom kommunikationsfunktionen i Vklass.
Fråga oss gärna om det skulle vara något du undrar över. Har vi inget svar direkt tar
vi reda på det och återkommer så snart vi kan. Vi vill att ni vårdnadshavare ska
känna att Vklass fungerar på ett bra sätt.
Obs! Denna information kan komma förändras.

Med vänliga hälsningar

Medarbetare och förskolechef

