Meddelande om ogiltig frånvaro (MOOF)
Med start höstterminen 2014 för åk 7-9
Från och med läsårsstarten i augusti 2014 kommer funktionen
MOOF (meddelande om ogiltig frånvaro) att tas i bruk för alla våra
elever och vårdnadshavare i åk 7-9. Det innebär att ett automatiskt
sms går hem till er vårdnadshavare om ert barn har ogiltig frånvaro.
Mer information om funktionen kommer inför läsårets start.
I åk 1-6 kommer hemmet fortfarande att kontaktas via telefon eller
e-post om eleven är frånvarande utan giltig orsak.

Besök gärna vår webbplats
www.alviksskolan.stockholm.se
eller kontakta oss via e-post alviksskolan@stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Alviksskolan
Tranebergsvägen 79
Telefon 0850807100
stockholm.se

Alviksskolans
nya rutiner vid frånvaroanmälan av elev i
årskurs 4-9

Frånvaroanmälan via sms eller app
Nu ska du som vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro
via ett sms eller en app.

Anmäl frånvaro (heldag) via sms:
http://www.supportguider.stockholm.se/484.guide
Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till
telefonnummer 073-0121740

För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat
som kontaktuppgift i Stockholms skolwebb under Min profil.
Skolans administration har uppdaterat vårdnadshavarnas
mobiltelefonnummer från det senaste elevkortet. Det är
vårdnadshavarens ansvar att se till att uppgifterna stämmer.
Be gärna skolan om hjälp.
I de fall läraren redan rapporterat in frånvaro i Stockholms skolwebb
före ni gjort en anmälan räknas denna som ogiltig. Därav måste
anmälan vara gjord före kl. 08.00 varje frånvarodag. Endast
mentor kan korrigera felaktigheter i efterhand.
För er som inte har tillgång till sms eller app kontaktar skolans
telefonsvarare 08-508 07 108 senast kl. 08.00 varje frånvarodag.

Anmäl frånvaro (hel dag eller del av dag) via app:
http://www.supportguider.stockholm.se/484.guide
Ladda ner appen ”Anmäl frånvaro” och följ anvisningarna.
Från kl. 12.00 kan du anmäla för nästa dag.

Anmäl frånvaro (del av dag) via sms:
http://www.supportguider.stockholm.se/484.guide
Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt
klockslag (från och till) till telefonnummer 073-0121740. Obs!
Glöm inte bindestreck och mellanslaget.

