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Frånvaroanmälan via appen ”Tieto Edu”
Frånvaroanmälan görs av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen när ditt barn är sjuk
eller har planerad frånvaro (till ex. tandläkartid).
Ladda ned appen
Appen, “Tieto Edu”, hämtar du gratis från Google Play eller Appstore.

Inloggning
För att logga in i appen behöver du ditt BankID.
Samma app används även för exempelvis schema inom förskola, fritidshem och gymnasiet. Om du
har använt den tidigare behöver du inte ladda ner den på nytt.

Frånvaroanmälan
1. Starta Appen ”Tieto Edu”.
2. Logga in med ditt Bank ID.
3. Tryck på ”Frånvaro”
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4. Tryck på ”Frånvaroanmälan”

5. Välj period
a. Välj Heldag för frånvaroanmälan en hel dag, exempelvis vid sjukdom. Det går att anmäla för
innevarande dag samt för morgondagen. Är barnet sjukt fler dagar måste du göra en ny
frånvaroanmälan varje dag.

eller
b. Välj Tidsbestämd för planerad frånvaro enstaka timmar, exempelvis vid tandläkarbesök.
(Ledighetsansökan hanteras ej här utan görs på särskild blankett)
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6. Tryck på ”Skicka frånvaro”. Du får en bekräftelse om registreringen har fungerat.

Om du har flera barn som går i skolan i Eksjö kommun
När du loggar in kommer du på framsidan se att det står ”alla barn”.
För att göra en frånvaroanmälan kan du göra på två olika sätt:
1. Swipe:a till höger tills du hitta det barnet som du vill anmäla frånvaro för. Följ sedan
instruktionerna ovan.
Eller
2. Tryck på frånvaroanmälan på första sidan. Vid steg 5 ovan kommer du få möjlighet att välja
vilket barn du vill anmäla frånvaro för. Följ sedan stegen ovan.

Se anmäld frånvaro
Du kan också gå in på Frånvaro/Anmäld frånvaro. Där kan du se och justera tidigare anmäld frånvaro.
Om du har flera barn som går i skolan i Eksjö kommun så kan du swipe:a till höger tills du hittar det
barnet du vill se anmälda frånvaron för.

Instruktionsfilm:
Vill du se en instruktionsfilm för hur du anmäler frånvaro, hittar du den på:
https://www.youtube.com/watch?v=Km7xqkRtS6Y

OBS: har du inte möjlighet att använda appen, eller om du inte har ett mobilt BankID, så anmäler du
frånvaro via telefon till skolans expedition.
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