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Lägga omsorgsschema i Vklass 
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Omsorgschemat består av två delar: grundschema och tillfälliga schemaändringar. 

 

Grundschema vid gemensam vårdnad 
Grundschemat är ett rullande schema som startar en dag och sedan löper på tills det byts ut 
mot ett nytt grundschema. Ett enkelt grundschema kan t.ex. bestå av en vecka (mån-fre) med 
lämning kl 8:00 och hämtning kl 16:30 varje dag. Detta schema återkommer sedan vecka efter 
vecka.  

Ett mer avancerat grundschema kan vara ett 4-veckors schema där lämning- och hämtning 
varierar varje dag under dessa fyra veckor. När de fyra första veckorna passerat, så startar 
schemat om med samma tider igen. Ett sådant upplägg kan t.ex. vara praktiskt för dig som har 
månadslånga scheman på din arbetsplats.  
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Skapa rullande grundschema, gemensam vårdnad 

Klicka på menyvalet  ”Omsorgsschema” i menyn till vänster. Klicka på den gröna bollen 
med de tre prickarna i längst ner till höger. Välj ”Hantera Grundscheman” i menyn.  

 

 

(Om du ett eller flera scheman sedan tidigare behöver du klicka på den gröna bollen igen och 
välja ”Skapa nytt grundschema”) 

Om du har flera barn i Vklass; välj vilket/vilka barn grundschemat gäller  
 

 

Skriv i ett datum när grundschemat startar (t.ex. påföljande måndag). 
Klicka på Fortsätt 
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Ange lämnings- och hämtningstider för första dagen 

 

 
Klicka på plus (+) på nästföljande dag för att kopiera lämnings- och hämtningstider från 
föregående dag, gör eventuella justeringar. Fortsätt så dag för dag i ditt grundschema.  

Meddelande som skrivs in i grundschemat visas varje aktuell vecka. 
(Meddelande om tillfälliga ändringar görs direkt i omsorgsschemat, se sidan 11) 
 
Klicka på Spara när du är klar!  

Har du flera barn som ska ha samma tider? 
Läs stycket ”Kopiera grundschema” för att få veta hur du kan kopiera ett grundschema. 

 

Har du rullande schema? 

Lägga till ytterligare en eller flera ”Ny tom vecka” genom att scrolla ner en bit och klicka på 
+ Lägg till ny vecka och fyll i tiderna. 
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Välj ”Ny tom vecka” 

 

 
Klicka på Spara när du är klar!  

Har du flera barn som ska ha samma tider? 
Läs stycket ”Kopiera grundschma” för att få veta hur du kan kopiera ett grundschema. 
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Grundschema vid delad vårdnad 
Grundschemat är ett rullande schema för barnet som startar en dag och sedan löper på tills det 
byts ut mot ett nytt grundschema. Ett enkelt grundschema kan t.ex. bestå av två olika veckor 
(mån-fre) med lämning kl 8:00 och hämtning kl 16:30 varje dag. Dessa scheman återkommer 
sedan varannan vecka.  

Ett mer avancerat grundschema kan vara ett 4-veckors schema där lämning- och hämtning 
varierar varje dag under dessa 4 veckor. När de fyra första veckorna passerat, så startar 
schemat om med samma tider igen. Ett sådant upplägg kan t.ex. vara praktiskt för dig som har 
månadslånga scheman på din arbetsplats.  

Nytt rullande grundschema, delad vårdnad 
Ett nytt rullande grundschema vid delad vårdnad lägg upp i två steg. Kom överens om vem 
som börjar att lägga grundschema, denna kallar vi nedan vårdnadshavare 1. Den som lägger 
sitt schema som nummer 2 kallar vi vårdnadshavare 2 nedan. 

Vårdnadshavare 1 

Vårdnadshavare 1 klickar på menyvalet  ”Omsorgsschema” i menyn till vänster. Klicka 
på den gröna bollen med de tre prickarna i längst ner till höger. Välj ”Hantera 
Grundscheman” i menyn.  
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(Om du ett eller flera scheman sedan tidigare behöver du klicka på den gröna bollen igen och 
välja ”Skapa nytt grundschema”) 

Välj vilket/vilka barn grundschemat gäller (om du har flera barn i Vklass). 

 

Skriv i ett datum när grundschemat startar (t.ex. påföljande måndag). 
Klicka på Fortsätt 
 

Ange lämnings- och hämtningstider för första dagen  

 

Klicka på plus (+) på nästföljande dag för att kopiera lämnings- och hämtningstider från 
föregående dag, gör eventuella justeringar. Fortsätt så dag för dag i ditt grundschema.  

Meddelande som skrivs in i grundschemat visas varje aktuell vecka. 
(Meddelande om tillfälliga ändringar görs direkt i omsorgsschemat, se sidan 11) 
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Nu ska du lägga till ytterligare en vecka som ska vara tom. Scrolla ner en bit och klicka på  
+ Lägg till ny vecka  

 

 

 

Välj ”Ny tom vecka”  

 

Klicka på Spara. 
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Vårdnadshavare 2 

Nu ska vårdnadshavare 2 gå in och fortsätta lägga grundschemat för deras barn. Klickar på 

menyvalet  ”Omsorgsschema” i menyn till vänster. Klicka på den gröna bollen med de 
tre prickarna i längst ner till höger. Välj ”Hantera Grundscheman” i menyn.  
 

 

 

Här ser du grundscheman som finns registrerade för ditt/dina barn 

 

Skriv upp startdatum för Grundschema (du behöver fylla i det i steg 2). 
Klicka + efter det grundschema som vårdnadshavare 1 lagt till. 
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Klicka på Kopiera (om du har flera barn välj vilket barn schemat ska gälla för). Välj samma 
startdatum (det du har skrivit upp) som vårdnadshavare 1 klicka Fortsätt.  

Avmarkera Ledig på vecka 2 och fyll i de tider som ska gälla.  
Avsluta med att spara.  

 

Nu kommer detta schema rulla på tills ett nytt grundschema skapas.  

Har ni fler barn som ska ha samma tider? 
Efter att vårdnadshavare 2 lagt sitt schema följer hen instruktionerna i stycket ”Kopiera 
tidigare grundschema” för att lägga till schemat för samtliga barn. 
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Kopiera tidigare grundschema 
Om du har återkommande arbetsscheman (eller om du vill kopiera ett schema för ett syskon) 
kan du ha flera grundscheman sparade som du återanvänder istället för att varje gång skapa 
nytt från grunden. Gör så här: 
Klicka på den gröna bollen längst ner på sidan och välj ”Hantera Grundscheman” i menyn.  

 

Här ser du grundscheman som finns registrerade för ditt/dina barn 

 

Klicka på + för att fälla ut ett schema och titta på det.  
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För att återanvända ett schema klicka på Kopiera. 

Du får nu frågan om från vilket datum schemat ska gälla, fyll rätt datum. Du som har flera 
barn får också frågan om för vilket barn schemat ska gälla. Välj barn och ställ in tider enligt 
”Nytt rullande grundschema” ovan. 

Har du två barn som ska ha samma schema är detta alltså ett smidigt sätt att lägga schema för 
båda barnen. Det vill säga; du lägger schema för ett barn och gör sedan en kopia till det andra 
barnet. 

 
  



 

12 

 

Tillfälliga schemaändringar 
Tillfälliga avsteg från grundschemat (till exempel om barnet lämnas senare en dag eller blir 
hämtat tidigare av en släktning) gör man direkt i veckovyn för omsorgschemat. 

Klicka på Omsorgschema, så kommer du till följande vy. 
Scrolla fram till den dag du vill ändra tillfälligt. Klicka på tiden. 

 

 
Fyll i ny tid, ett meddelande till personalen eller klicka i Ledig. 
Observer att denna ändring endast gäller denna dag, vill du göra en permanent ändring 
behöver du ändra i grundschemat. 
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När du är klar med alla ändringar så klickar du på spara. Det går alltså bra att göra flera 
ändringar på en gång innan du sparar. 

 

  
Tillfälliga schemaändringar markeras med en liten symbol på dagen och meddelande till 
personalen markeras med en ”pratbubbla”.  
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Du kan ta bort dina tillfälliga ändringar för en dag genom att öppna upp den och välja 
”Återställ till grundschemat”. 

 

 

OBS! Tillfälliga schemaändringar med kort varsel (inom 48 tim) är inte möjligt. Trots det kan 
du fortfarande anmäla frånvaro och/eller lämna ett meddelande till personalen. Observera att 
detta meddelande måste verifieras av personalen.  
 
Vid sjukdom anmäler du frånvaro. Om barnet har en väldigt smittsam sjukdom som tex 
magsjuka, springmask, vattkoppor eller dylikt är vi tacksamma om ni meddelar förskolan med 
ett sms. Obs!! Kom ihåg att också anmäla frånvaro för eventuellt syskon på annan avdelning. 
Viktigt att också meddela förskolan i god tid när barnet är friskt och kommer tillbaka. 

Om du vill anmäla en kortare frånvaro/ ledighet kan du gå in via omsorgsschemat och klicka 
på Ledigt för de dagar som barnet ska var ledig. Kom ihåg att spara! 

Vid tillfälliga schemaändring i samband med sommarsemester och jullov, klicka på 
Frånvaroanmälan i vänstermenyn, välj Annan period, och lägg sedan in frånvaro med datum 
och tid så länge som barnet ska var ledigt. Klicka på ”skicka” när du är klar. 
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På mobilen 
I mobilen så fungerar Vklass på samma sätt som på datorn. Det är bara lite komprimerat. Så 
här hittar du till Omsorgschemat. Sen är det bara att följa instruktionerna i styckena ovan. 

                                

 

Har ni några frågor eller funderingar så fråga pedagogerna på er förskola/fritidshem. 

Lycka till!! 

 

https://support.vklass.se/ på den här sidan hittar du mycket bra information om Vklass och bra 
filmer som visar hur du använder Vklass. 

                     


