
Vklass för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem
I Vklass lägger du in barnets grundschema för barnomsorg (detta ska/kan inte göras i TEd).
Vklass är också platsen där du lämnar in dina uppdaterade tider för fritidshemmet och
förskolan. Ytterligare funktioner du kommer att ha tillgång till:

● In- och utcheckning av barn
● Kommunikation med förskola/fritidshem
● Lovschema
● Medgivanden
● Utvecklingssamtal

Skola
Du kan se ditt/dina barns lektioner och närvaron på dessa samt mycket mer. Vilken
information som finns tillgänglig beror på vad skolan valt att lägga in i Vklass.
Ytterligare funktioner du kommer att ha tillgång till:

● Närvaro/schema
● Kommunikation med skolan
● IUP/skriftliga omdömen
● Extra anpassningar
● Pedagogisk planering av undervisningen och hemuppgifter fr. Google
● Utvecklingssamtal
● Medgivanden
● Provschema
● Ledighetsansökan

Vklass för fritidshem

Från och med höstterminen 2021 använder Hammarö kommun Vklass - en digital plattform 
för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. I 
Vklass får du en samlad överblick över ditt barns studier i skolan och aktiviteter runt ditt barn 
i förskolan.

Funktioner
● Se nyheter från fritidshemmets pedagoger och rektor
● Lägga in omsorgsschema för fritidshem
● Meddela tillfälligt ändrat omsorgsschema med eventuella kommentarer
● Ta del av fritidshemmets dokumentation
● Anmäla frånvaro
● Se matsedeln
● Göra medgivanden
● Med mera

* En del av funktionerna ovan är inte igång ännu, men införs successivt.

Här kan du se en kort introduktion om Vklass:
Vårdnadshavare, översikt – Vklass kunskapsbank

https://support.vklass.se/knowledge-base/vh-oversikt/


Inloggning i Vklass

Inloggning med mobilapp (rekommenderat)
● Ladda ned appen för iOS eller Android
● Öppna appen och välj organisation Hammarö kommun
● Logga in med mobilt BankID eller Freja eID

Inloggning i webbläsare
● Skriv https://vklass.se i adressfältet i din webbbläsare
● Välj organisation Hammarö kommun
● Logga in med mobilt BankID eller Freja eID

https://vklass.se


Lägga in omsorgsschema
Från och med nu behöver du registrera ditt barns omsorgsschema i Vklass. När det ändras
kan du enkelt skapa en ny period.
Här finns en guide för hur du går tillväga:
https://support.vklass.se/knowledge-base/lagga-omsorgsschema-vardnadshavare/

Anmäla frånvaro

Om ditt barn är frånvarande, till exempel vid sjukdom,
ska du anmäla det till fritidshemmet. Det kan du göra
direkt i appen i Vklass (se bild intill). Varje anmälan
bekräftas med ett mail, om du meddelat skolan dina
kontaktuppgifter.

Att göra nu
När du loggar in första gången i Vklass är det viktigt att du gör följande:

● Klicka på dina initialer längst upp till höger i
appen (se bild intill)
● Kontrollera dina inställningar och komplettera ev
med e-post och mobiltelefon
● Fyll i samtycken som finns tillgängliga
● Ange önskade kontaktpersoner

https://support.vklass.se/knowledge-base/lagga-omsorgsschema-vardnadshavare/


Tänk också på
Ansökan eller uppsägning av plats på fritids samt registrering av inkomstuppgifter mm sköter
du tillsvidare under “E-tjänster och blanketter” och kategori “Utbildning och barnomsorg” på
hammaro.se. Detta kan du inte göra i Vklass.

Här finns en genväg till den sidan: Utbildning och barnomsorg (hammaro.se)

Hjälp och support
I mobilappen finns snabb tillgång till Vklass hjälp och support. Du klickar på frågetecknet
bredvid dina initialer längst upp på skärmen för att komma åt användarmanual, filmer och
vanliga frågor. Du kan också besöka Vklass supportsida i din webbläsare:
https://support.vklass.se

Notera att det är fritids du behöver kontakta för övriga frågor kring Vklass.

https://e-tjanster.hammaro.se/MenuGroup2.aspx?groupId=91
https://support.vklass.se

