Skolan på webben
Följ ditt barns skolgång med e-tjänsten Skolan i Skurup

Nu utökar vi skolans öppettider.
Välkommen när du vill - dygnet runt.
Med skolan på webben kan du följa ditt barns skolgång. Du når inloggningen via
www.skurup.se. ”Logga in” finns längst upp på sidan under sökrutan. Du legitimerar
dig med hjälp av e-legitimation när du loggar in. Ditt användarkonto administreras av
din skola.
Som förälder har du tillgång till bland annat:
Schema, närvarorapportering och sjukanmälan
När läraren har rapporterat elevers närvaro kan du se en översikt. Eventuell frånvaro
syns direkt på din startsida. Du kan enkelt sjukanmäla ditt barn via webben.
Omdömen inför utvecklingssamtal och IUP (individuell utvecklingsplan)
Kommer att införas på webben efterhand på skolorna.
Betyg
Betyg för årskurs 8 och 9 visas.
Aktiviteter och nyheter
Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten m.m.
Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig.
Du som inte har tillgång till internet får naturligtvis allt utskrivet
All dokumentation, information, scheman, klasslistor m.m finns alltid tillgängliga och
kan enkelt skrivas ut.
Inloggning på webben
För att du ska kunna logga in måste du ha en e-legitimation. Den visar vem du är
när du kommunicerar via internet. På samma sätt som du använder ditt körkort eller
ett ID-kort när du ska legitimera dig, använder du på internet istället din
e-legitimation.
En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är
flera i familjen som vill logga in till Dexter medborgarkonto, behöver ni ha var sin
e-legitimation och var sitt konto i Dexter.
Du skaffar e-legitimation hos din bank eller Telia. Beroende på vem som ger ut elegitimationen, kan den ha olika namn såsom BankID, Nordeas e-legitimation eller
Telias e-legitimation. Läs mer på www.elegitimation.se

Här får du e-legitimation om du är internetbankkund
För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer. Om du redan är
internetbankkund kan du ladda ner e-legitimationen till den dator du ska använda.
Det kan du göra hos någon av följande utfärdare:
Danske bank www.danskebank.se där du kan välja din provinsbank
Handelsbanken www.handelsbanken.se
Ikanobanken www.ikanobanken.se
Länsförsäkringar Bank www.lansforsakringar.se
Nordea www.nordea.se
SEB www.seb.se
Skandiabanken www.skandiabanken.se
Sparbanken Finn www.sparbankenfinn.se
Sparbanken Gripen www.gripen.se
Swedbank www.swedbank.se/bankid
Telia www.telia.se

E-legitimation för dig som inte är internetbankkund
Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är Internetbankkunder.
Läs mer på Nordeas respektive Telias webbplatser, www.nordea.se och
www.telia.se.
Giltighetstid
Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad. Om du får problem med att logga
in, bör du därför först kontrollera om giltighetstiden har gått ut och i så fall kontakta
din utfärdare för att förnya legitimationen.
För dig som inte kan använda internet
Du som inte har tillgång till internet och därmed inte kan använda e-legitimation kommer
naturligtvis att få samma information som alla andra. Kontakta ditt barns klasslärare så
får ni tillsammans bestämma hur ni ska göra.
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Kontaktinformation

Birgitta Jönsson, förvaltningschef
KSU förvaltningen

Kontakta läraren på din skola för att få veta
mer om skolan på webben

