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Tieto Edu, app för vårdnadshavare med barn i förskola
och skola
Tieto Edu app finns att ladda ner på mobiltelefon och surfplatta för både App Store och
Google Play. Inloggning till Tieto Edu app sker med hjälp av BankID. Vill du komma åt
Tieto Edu app via dator finns länk på www.kristianstad.se/skolsystem.
På startsidan ser du ditt/dina barn med gemensamma funktioner. Har du flera barn
swipar du åt vänster för att navigera till enskilt barn. När ditt barn fyller 18 år kommer du
inte längre att se ditt barn i appen.
Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk svenska
eller engelska.

Kontaktuppgifter
Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja “Mina
kontaktuppgifter”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Viktigt att du anger
aktuella telefonnummer och e-post för att hålla kontaktinformation uppdaterad.

Frånvarohantering
Frånvaro är en funktion där du kan frånvaroanmäla och se rapporterad frånvaro för ett
eller flera av dina barn. Viktigt att du anmäler frånvaro i Tieto Edu app innan
verksamheten börjar för barnet. Det går endast att anmäla frånvaro idag eller imorgon.
När du väljer frånvaro finns tre val enligt nedan
● Frånvaroanmälan, här anmäler du ett eller flera av dina barn frånvarande. Går du
via startsidan (alla barn) får du val om att markera vilka barn du vill
frånvaroanmäla eller går du via det enskilda barnet.
Du som vårdnadshavare lägger in frånvaro antingen för heldag, (välj idag eller
imorgon) eller del av dag (tidsbestämd) där du väljer datum och aktuell tid.
Tidsbestämd frånvaro ska användas vid ex. läkarbesök. Välj sedan skicka frånvaro.
Det visas en bekräftelse att frånvaron är anmäld. Om ditt barn är fortsatt sjuk,
måste frånvaroanmälan göras varje dag, tills ditt barn är åter.
Vid heldags frånvaro anmäls frånvaron på både skola och fritidshem. Ska det
endast gälla fritidshem välj tidsbestämd och skriv in den tid barnet skulle varit på
fritidshemmet.
● Anmäld frånvaro här ser du vad ni som vårdnadshavare lagt in för frånvaro.
Du kan även gå in här och ta bort (tryck på papperskorgen) den anmälda frånvaron
om något blivit fel under förutsättning att tillfället inte har inträffat.
● Rapporterad frånvaro här kan du se det skolan har rapporterat på dina barn. Här
ser du även eventuell sena ankomster och ogiltig frånvaro.

Skolschema
Här visas skolschemat för ditt barn som har en placering i skola. Dagens datum visas med
ämne och klockslag för respektive lektion. Du kan trycka vidare för att se andra dagar eller
veckor (kommande eller föregående veckor).
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