Den digitala lärplattformen

Allt om
ditt barn
i förskolan

Följ ditt barn i
förskolan
på ett och
samma ställe
Vklass för förskolan finns tillgänglig i dator, läsplatta och mobil.

Den digitala lärplattformen
I den digitala lärplattformen Vklass hittar du all
information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett
enkelt sätt följa den pedagogiska verksamheten, du
når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns
omsorgsschema.

I Vklass kan du ta del av:

Logga in i Vklass

•
•
•
•
•

Du som är vårdnadshavare för barn
i någon av Tyresös kommunala
förskolor, har automatiskt ett
konto i Vklass. Du når kontot via
tyreso.se/vklass. Där hittar du också
information om appen Vklass och
inloggningsinstruktioner. Du loggar in
med bankID.

information från förskolan,
kalenderhändelser,
pedagogisk planering och projekt,
kontaktuppgifter till förskolan,
matsedel.

I Vklass ska du:
• lägga in ditt barns
omsorgsschema,
• sjukanmäla ditt barn,
• boka tid för utvecklingssamtal,
• hålla dina kontaktuppgifter
uppdaterade.

Hur fungerar Vklass?
Du hittar instruktionsfilmer till
hur du använder funktionerna
i Vklass, under ?-knappen.

Vklass för alla
I Vklass ser du alla barn som
du är vårdnadshavare för och som
går i någon av Tyresös kommunala
förskolor eller skolor.

Detta gör du i e-tjänstportalen
• Ansöker om förskoleplats
• Säger upp förskoleplats
• Anger och uppdaterar din inkomst
tyreso.se/etjanster

Läs mer på tyreso.se/vklass

Ditt barns närvaro på förskolan styr hur
verksamheten planeras, när pedagogerna ska arbeta,
och hur mycket mat som ska lagas. Det är därför
viktigt att du lägger in ditt barns omsorgsschema i
Vklass.

Tillfälliga meddelanden
Meddelandefunktionen i
omsorgschemat använder
du när du vill meddela
förskolan tillfällig
information kring lämning
och hämtning, till exempel
om någon annan ska hämta
ditt barn, eller om du hämtar
tidigare än vanligt.

Frånvaroanmälan

1

För tillfällig frånvaro (om ditt
barn till exempel är sjukt en
dag), använder du funktionen
»Frånvaroanmälan«.

Ny tt omsorg
schema ska släggas
in senast tv
å veckor
innan förän
drin
ska börja gä gen
lla.

Den digitala lärplattformen

Allt om
ditt barn
i förskolan

M
MAJA

Utflykt till Alby

Följ ditt barn i
förskolan på ett och
samma ställe
I den digitala lärplattformen
Vklass hittar du all information
om ditt barn i förskolan. Du
kan på ett enkelt sätt följa den
pedagogiska verksamheten, du
når all viktig information från
förskolan och du kan hantera
ditt barns omsorgstider. Allt på
ett och samma ställe.

På fredag bär det av till
blåbärsskogen. Kom ihåg kläder efter
väder och vattenflaska!

Vklass finns tillgänglig i dator,
läsplatta och mobil.

Läs mer på tyreso.se/vklass

