Vklass och Skola24 för vårdnadshavare
Du som vårdnadshavare på Katedralskolan kan logga in till systemet Vklass och ta del av
ditt barns schema, Hittills uppnådda mål inför utvecklingssamtal och annan information
genom att logga in med ditt bank-id.
Vårdnadshavare uppmanas att fortlöpande logga in till Vklass och ta del av Hittills uppnådda
mål (här flaggas eventuella F-varningar och om lärare finner anledning till oro för elevs
studier). Vårdnadshavare som inte har bank-id och därmed inte kan logga in uppmanas att
logga in via sitt barns inloggning.
Vi läser in information om vårdnadshavare via Skatteverket, så enbart de som är
angivna som vårdnadshavare hos skatteverket får ett Vklass-konto. Observera att
kopplingen mellan vårdnadshavare och elev automatiskt försvinner den dagen eleven
fyller 18 år.
Hur gör du detta?
Logga in via webbläsare
 Öppna din webbläsare
 Skriv in adressen www.lund.se/skolportal
 Klicka på ikonen Vklass för vårdnadshavare
 Verifiera med ditt bank-id att du är vårdnadshavare till en gymnasieelev i Vklass
 Nu är du inloggad i Vklass
Logga in via Vklass app
 Gå in till Appstore eller GooglePlaybutiken beroende på vilken enhet du har
 Sök på vklass
 Ladda hem appen
 Välj logga in med SSO-inloggning
 Välj Lund och i nästa ruta Lund e-login för vårdnadshavare
 Verifiera med ditt bank-id att du är vårdnadshavare till en gymnasieelev i Vklass
 Nu är du inloggad i Vklass
Skola24
Lunds kommuns närvarosystem är Skola24. Vårdnadshavare för elev loggar in i Skola24
med hjälp av BankID.
 Logga in via länken Skola24 med Bank-ID på Skolportalen.
https://www.lund.se/skolportalen/
 När du loggar in första gången är det viktigt att du lägger in/uppdaterar din epostadress. Det gör du i vänsterspalten under rubriken Inställningar -> Mina
inställningar. Klicka på "Ändra e-postadress".
 Vårdnadshavare som inte har Mobilt BankID eller av någon annan anledning inte
kommer in i Skola24 får besöka expeditionen, legitimera sig och få uppgifterna
inskrivna manuellt.
 Frånvaron rapporteras in på telefonnummer 0515-77 76 11 före klockan 12.00
varje sjukdag eller via Skola24 på webben.

