Manual för att anmäla frånvaro via SMS.

Tjänsten gäller vårdnadshavare

Sandvikens kommun har en ny tjänst där du som vårdnadshavare kan anmäla ditt/dina barn som
frånvarande.
Tjänsten bygger på att du som vårdnadshavare loggar in i edWise via sandviken.se och i
inställningarna anger ditt mobiltelefonnummer. När detta är klart är du och ditt mobilnummer
kopplade till ditt/dina barn och tjänsten är klar att använda.
Du kan göra en frånvaroanmälan mellan 00:00 och 08:00 för innevarande dag. Gäller det fler dagar så
behöver du göra en ny anmälan för varje dag, alternativt göra en frånvaroanmälan i edWise. Du kan
också kontakta mentor om det gäller en flerdagsfrånvaro.

Instruktioner för att aktivera tjänsten anmäla frånvaro via SMS

1. Skriv in adressen www.sandviken.se. Skrolla ner tills du ser ikonen
Självservice och klicka på den.

2. Sök upp tjänsten Information till vårdnadshavare (Digital IUP) – edWise
och klicka på den.
Du kommer nu till en inloggningsmeny där du ska identifiera dig med
antingen BankID/Mobilt BankID eller Telia. Välj den metod som passar
dig och logga in.

3. Du har nu kommit till edWise och ska i Min profil ange ditt mobilnummer.
Klicka på Min profil nertill på vänster sida.

I menyn Min profil fyller du i:
‐ Telefonnr mobil
‐ Kryssar i rutan Visa som kontaktuppgift
‐ Skriver din E‐postadress (två gånger)
‐ Kryssar i Vidarebefordra meddelanden till min e‐postadress

4. Avsluta med att klicka på knappen Spara

Du är klar och kan från och med nu frånvaroanmäla
ditt/dina barn via SMS.

Anmäla frånvaro via SMS
För att anmäla frånvaro skickar du ett SMS till 073‐012 14 32. I meddelandet skriver du barnets
personnummer inkl. de fyra sista siffrorna och avslutar med att skicka.
Kom ihåg att anmälan är öppen mellan 00:00 och 08:00 innevarande dag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sören Andersson, Kunskapsförvaltningen Sandvikens
kommun.
soren.andersson@edu.sandviken.se

