
Vklass    Den digitala lärplattformen

Följ ditt barns 
utveckling 
på ett och 
samma ställe

Vklass för grundskolan finns tillgänglig i dator, läsplatta och mobil.

Så 
fungerar
Vklass



I Vklass får du ta del av:
• information från skola och lärare,
• ditt barns kunskapsutveckling och 

resultat,
• ditt barns vecko- prov- och 

läxschema,
• kalender för läsårstider, lov och 

studiedagar. 

I Vklass kan du: 
• hantera ditt barns närvaro/

frånvaro,
• ansöka om ledighet för ditt barn,
• få notifieringar om ditt barns 

ogiltiga frånvaro,
• boka tid för utvecklingssamtal,
• hitta kontaktuppgifter till skola  

och lärare,
• lägga in schema för fritidshem och 

lov,
• hålla dina kontaktuppgifter  

uppdaterade.
 

Logga in i Vklass
Du som är vårdnadshavare för barn
i någon av Tyresös kommunala
grundskolor har automatiskt ett
konto i Vklass. Du når kontot via
tyreso.se/vklass eller via appen 
Vklass (leta efter denna symbol         ) 
som du kan ladda ner till din smarta 
telefon. Du loggar in med bankID.

Vklass för alla
I Vklass ser du samtliga barn som
du är vårdnadshavare för och som
går i någon av våra förskolor eller
skolor (Vklass för förskolan laneras 
under senhösten 2018). 

Hur gör jag?
Mer information om Vklass 
hittar du på tyreso.se/vklass. 
Instruktionsfilmer till
hur du använder funktionerna
finns i Vklass, under ?-knappen

Vklass    Den digitala lärplattformen

Läs mer på tyreso.se/vklass

 I den digitala lärplattformen Vklass hittar du all 
information om ditt barn i skolan. Du kan på ett  
enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all  
viktig information från lärare och skola och du  
kan hantera ditt barns frånvaro. 



Allt om
ditt barn
i skolan

Startsidan 

1. Om du har flera barn, växlar 
du enkelt mellan dem i  
appen. 

2. Aktuell schemahändelse
3. Dagens skollunch
4. Aktuella nyheter

Kalender/schema

5. Du får snabbt en tydlig 
överblick över schema och 
kalenderhändelser. 

En gång i veckan får du en 
sammanfattning av veckans 
viktiga händelser via  e-post. 
Du har alltid tillgång till aktuell 
information. 
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Läs mer på www.tyreso.se/vklass

Följ ditt barns 
utveckling på ett och 
samma ställe
I den digitala lärplattformen 
Vklass hittar du all information 
om ditt barn i skolan. Du kan på 
ett enkelt sätt följa ditt barns 
utveckling, du når all viktig 
information från lärare och 
skola och du kan hantera ditt 
barns frånvaro. Allt på ett och 
samma ställe. 

Vklass finns tillgänglig i dator, 
läsplatta och mobil.

Version 1808


