
Barn och utbildning

Avtal/beställning av konto till Skola24 med information om elevens frånvaro och omdöme om 
elevens studier/resultat

Elevens förnamn Elevens efternamn

Elevens personnr (ååmmdd-xxxx) Klass

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn

Vårdnadshavarens personnr (ååmmdd-xxxx)

Vårdnadshavarens e-postadress

Vårdnadshavare: 
Jag vill använda Skola24 för att kunna sjukanmäla/attestera frånvaro samt ta del av omdömen för min dotter/son. Jag intygar att min e-postadress är 
min personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till den. Jag ansvarar för att mitt användarnamn och lösenord till Skola 24 inte lämnas 
ut till någon obehörig.

Ort och datum Namnteckning vårdnadshavare

Vårdnadshavarens personnr (ååmmdd-xxxx)

Vårdnadshavarens e-postadress 

Nej tack till konto till Skola24

Fyll i blankett, skriv ut, attestera och lämna in till elevens klassföreståndare/mentor

Besöksadress  Postadress  Telefon        Fax   Hemsida 
Kyrkogatan 2  662 37 ÅMÅL  0532-170 00 (växel)      0532-128 79  www.amal.se

Endast en vårdnadshavare per beställning. Flera beställningar kan dock skickas in

Tryck på ovan rad för att ange datum
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