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För enkel kommunikation mellan hem och skola
Nu finns appen Tieto Edu tillgänglig för nedladdning i App Store och Google Play.
Den riktar sig till vårdnadshavare som använder Tietos funktioner.
Så här kommer du igång!
Inloggning
Inloggning sker via mobilt bankID. Första gången du loggar in väljer du det svenska
landsvalet för att komma vidare till inloggningssteget för mobilt bank-ID. Du beställer
mobilt bankID från din internetbank. Du behöver inte logga in varje gång du vill ta del
av information i appen, men efter en vecka behöver du logga in igen.
Startsida och navigering
På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där Tietos skolfunktioner
används. Du kan välja att använda funktionerna för alla barn direkt på startsidan eller
”swipa” till enskilt barn för att ta del av funktionerna för det barnet. När du klickar på
en funktion visar barnikonen för vilket eller vilka av dina barn informationen berör.
Meny
I menyn uppe i högra hörnet kan du nå Inställningar, Hjälp, Kontaktuppgifter samt
de olika tjänsterna som finns tillgängliga.
Inställningar
I menyn under Inställningar finns möjlighet att välja språk för appens menyer. Tieto Edu
stödjer språken svenska, engelska, finska och norska.
Hjälp
I menyn under Hjälp finns hjälptexter för samtliga funktioner i Tieto Edu.
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Dina funktioner
Frånvaro
Anmäl frånvaro för ditt/dina barn och få överblick av anmäld och rapporterad
frånvaro. Du får en notifikation när oanmäld frånvaro registreras i skolan. Frånvaro
kan ej anmälas bakåt i tiden på grund av skolplikten.
Barnschema
Registrera schema för ditt/dina barn med placering i förskola eller fritidshem. Du får
en notifikation när schemat löper ut och ett nytt måste registreras.
Information
Läs nyheter publicerade för ditt/dina barn. Du får en notifikation när en nyhet
publiceras. Kom ihåg att aktivera notiser i din telefon, gå in på inställningar i telefonen
och tillåt notiser från appen Tieto Edu.
Veckoplan
Se kalenderaktiviteter delade till ditt/dina barn i lärplattformen.
Meddelande
Här kan du läsa och skicka meddelande till skolans undervisande personal.
Skolschema
Se ditt barns skolschema.
Utvecklingssamtal
Boka och se tillgängliga tider för utvecklingssamtal. Gäller för grundskolan och
gymnasiet.
Kontaktuppgifter
Här lägger du in din mailadress och telefonnummer. Du får en årlig påminnelse om att
uppdatera/bekräfta dessa uppgifter
Information gällande förskolan och fritidshem
Förskolan och fritidshem använder till en början enbart funktionen frånvaro och
registrering av barnschema (vistelsetid). Övriga funktioner införs successivt.
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Barnschema
I appen Tieto Edu kan du som vårdnadshavare registrera schema för dina barn som
har en placering i förskola eller fritidshem.
Registrera schema
Välj barn som du vill registrera schema för och därefter Barnschema. Om ditt barn har
fler än en placering väljer du placering för schemat.
Du kan med pilarnas hjälp navigera till månad och vecka som du vill registrera schema
för. Kommunens spärrtid avgör hur nära inpå du kan registrera schema.
Markera den vecka som du vill registrera tider för och välj tider. När du är klar, klicka
på Bekräfta ändrade schemaveckor.
Kopiera schema till syskon
Har du flera barn och vill kopiera tiderna som du registrerat till
ett syskon gör du det i steget efter Bekräfta ändrade schemaveckor.
Här markerar du Kopiera schema till syskon och det syskon som du
vill att schemat ska kopieras till. Har barnet flera placeringar
måste du välja placering som tiderna ska kopplas till. Klicka
sedan på Skicka in.
Lägga till fler tidsintervall
Vill du registrera fler än ett tidsintervall klickar du på plustecknet
efter tidsintervallet. Du kan ange max 3 tidsintervaller. Vill du ta
bort ett tidsintervall klickar du på minustecknet.
Ledighet
Ska ditt barn vara ledigt en dag anger du ingen tid för den dagen. Ska ditt barn vara
ledigt hela veckan markerar du Ledig hela veckan.
Ångra och kopiera
Du kan ångra dina registreringar genom att klicka på Återställ ändringar. Om du vill
kopiera en veckas registreringar markerar du Kopiera vecka. Gå sedan till den vecka
som du vill kopiera tiderna till och välj Klistra in vecka.
Obestämd tid
Vet du inte vilka tider som du kommer att arbeta under en vecka är det möjligt att
registrera timmar och minuter för den veckan. Klicka på raden obestämd tid.
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Har ditt barn behov av tillsyn på dagtid registrerar du barnets behov i antal timmar i
Dag. Har ditt barn behov av tillsyn på natten registrerar du antal timmar i Natt.
Nattimmar räknas från kl. 22.00 till klockan 06.00 när barnet övernattar.
Delad plats – vårdnadshavarna har varsitt schema
Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in
varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra
vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. I vyn visas initialerna för
den andre vårdnadshavaren.
Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag som det redan finns registrerade tider
på, uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte
registreras förrän du ändrar tiderna.
Bekräfta och skicka in
När du är klar klickar du på Bekräfta ändrade schemaveckor – siffran i knappens högra
hörn visar de antal veckor du angett schematid för.
Innan du skickar in schemat kan du välja att Visa tider, där du ser tiderna som du
registrerat. Förutom tiderna du angett kan du även se den genomsnittliga närvarotiden
per vecka. Vill du ändra något väljer du Tillbaka och korrigerar tiderna.
Är du nöjd med schemat väljer du Skicka in. När du skickat in schemat får du ett
meddelande som talar om hur många veckor som registrerats och att schemat är
inskickat.
Påminnelser
När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse 28 dagar innan, plus
den spärrtid som din kommun har valt, det är dags att skicka in ett nytt schema.
Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse 14 dagar innan,
7 dagar innan, 4 dagar innan, 3 dagar innan, 2 dagar innan, 1 dag innan. Har du
fortfarande inte registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess att
ett schema skickats in.
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Frånvaro
I appen Tieto Edu kan du som vårdnadshavare och annan ansvarig vuxen se och
registrera frånvaro för dina barn som har en placering i förskola, fritidshem
grundskola och/eller gymnasiet.
Under Frånvaro på startsidan kan du välja om du vill göra en frånvaroanmälan, se och
ändra tidigare anmäld frånvaro eller se frånvaroanmälan som är registrerad av skolan.
Du kan välja Alla barn eller navigera till ett av dina barn.
Elever som fyllt 18 år får själv tillgång till frånvaron med automatik, då tappar
vårdnadshavare åtkomst till sitt barns konto.
Registrera frånvaro
Utgå från startsidan Alla barn, alternativt kan du navigera direkt från startsidan till ett
enskilt barn genom att swipa vänster. Välj funktionen frånvaro, välj sedan
frånvaroanmälan.
Markera de barn du vill göra frånvaroanmälan för, om du utgått från Alla barn. Välj
period för anmälan – om du väljer Heldag kan du välja om anmälan ska gälla för Idag
och/eller Imorgon.
Väljer du Tidsbestämd fyller du i datum samt för vilken tid frånvaron ska gälla. Välj
Lägg till tid om du vill frånvaroanmäla fler tider. Vill du frånvaroanmäla tidsbestämd
period för annat datum skickar du in en ny anmälan.
När du är klar med din frånvaroanmälan klickar du på Skicka frånvaro. När
frånvaroanmälan är inskickad får du information om när anmälan registrerats. Du ser
också vilket barn anmälan gäller för, vilken period och om det är en heldagsanmälan
eller tidsbestämd frånvaro.
Anmäld frånvaro
Se och justera anmäld frånvaro.
Frånvaroanmälan sorteras efter datum. Du ser vilken typ av anmälan som är
registrerad, vilken tid den avser samt vem som skickat in anmälan.
Frånvaroanmälan som är registrerad i dag och framåt i tiden går att ta bort genom att
klicka på papperskorgssymbolen.
Rapporterad frånvaro
Se frånvaro som rapporterats av skolan.
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För elever som har skolplikt finns ogiltig och giltig frånvaro. Markera den eller de
frånvarotyper du vill se, Ogiltig frånvaro och/eller Giltig frånvaro.
Frånvaron sorteras på datum, du kan se det datum eleven har varit frånvarande, hur
lång tid samt vilken lektion frånvaron avser. Har eleven ogiltig frånvaro skickas en
notifikation till vårdnadshavarna efter varje lektion.

Har du frågor?
Vid frågor om appens funktionalitet hittar du information och instruktionsfilmer på
www.lulea.se/larplattform. Här finns även information om du behöver support,
under rubriken felanmälan/problem.
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