
• Trykk på Fråvær i menyen under det 
rosa feltet. Det kan hende du må 
scrolle nedover på sida for å finne 
menypunktet. 

• Om du skal registrere/sjå fråvær på 
berre eit av barna kan du sveipe til 
venstre til du finn det barnet det gjeld.

• På sida for fråvære vil du kunne 
1. registrere fråvære

2. Sjå/slette fråvære du tidlegare har 
registrert

3. sjå fråvære som skulen har rapportert
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Logg inn i appen for føresette for å registrere fråvær til skulen, SFO eller barnehagen.
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• Registrere fråvære
1. Trykk på Registrer fråvære. Har du gått inn frå første sida vil du få lista 

opp alle barna dine. Om du har sveipa deg fram til eit enkelt barn, vil 
du berre sjå namnet til dette

2. Trykk for å markere dei eller det barnet fråværet gjeld

3. Vel om fråværet gjeld heile dagen eller om det berre gjeld del av dag

• Heildag: 

du kan her markere om fråværet gjeld i dag, i morgon eller begge deler. 
Vel du dette alternativet, vil det bli registrert fråvære på både skule og 
SFO om barnet ditt går på begge.

• Del av dagen: 

vel kva for dato fråværet gjeld og sett inn kolkeslettet for fråværet. For å 
registrere fråvære for berre SFO vil vi anbefale å sende ei melding til 
eininga (sjå eiga rettleiing) slik at dei kan føre fråværet. Er fråværet på 
SFO lenger fram i tid, nytt Tidsskjema (sjå eiga rettleiing)

4. Om ønskjeleg, skriv inn ein kommentar om fråværet i feltet 
Kommenter. Hugs å ikkje legge inn sensitiv informasjon

5. Huk av om at du godtar at du ikkje skal legge inn sensitiv informasjon.

6. Trykk på Send Fråvære for å sende fråværet. Denne knappen vil ikkje 
verte aktiv før du har gjort steg 5.
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• Sjå/slette fråvære du sjølv har registrert
1. Trykk på Registrert fråvære. Om du har sveipa til eit enkelt barn, vil du berre sjå 

fråvære du har registrert for dette barnet

2. For å slette, klikk på søppelbøtteikonet bak fråværet. Du kan berre slette fråvære du 
har registrert same dag.

• Sjå fråvære skulen har registrert
1. Trykk på Rapportert fråvære. Om du har sveipa til eit enkelt barn, vil du berre sjå 

fråvære skulen har registrert for dette barnet

2. Vel om du vil berre sjå det ugyldige eller gyldige fråværet som skulen har rapportert. 
Du gjer dette ved å huke av i respektive boksar 

3. Scroll/sveip nedover på sida for å sjå meir
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