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Den här guiden går igenom funktionaliteten i Ledighetsansökan 
från ett pedagogperspektiv. Guiden går igenom var du hittar 
Ledighetsansökan i Pedagogingången samt hur du godkänner 
eller avslår en ledighetsansökan. 

Guiden visar även hur det ser ut när en vårdnadshavare gör en 
ledighetsansökan och får den godkänd eller avslagen.

Ledighetsansökan



Innehållsförteckning Ledighetsansökan
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1 Ledighetsansökan
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Ledighetsansökan börjar med att vårdnadshavare söker ledighet via 
tjänsten Ledighetsansökan i appen. 

Efter att fyllt i begärda uppgifter och skickat in ansökan kommer den att 
behandlas av mentor som med kommentar kan godkänna eller avslå.

När ansökan är behandlad av mentor så kommer vårdnadshavare kunna 
ta del av beslutet via Ledighetsansökan i appen.

Manualen visar processen från att vårdnadshavare gör en ansökan till att 
denne kan ta del av beslutet.



2 Ledighetsansökan vårdnadshavare
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Vårdnadshavare gör normalt 
ledighetsansökan i appen



2.1 Ledighetsansökan vårdnadshavare
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Välj det barn ledighetsansökan gäller.
I det här fallet gäller det Arne och knappen för 
Ledighetsansökan finns under Funktioner.

Gäller det alla barnen, klicka på Alla barn och 
välj Ledighetsansökan.



2.2 Ledighetsansökan vårdnadshavare
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I den här vyn ser VH Godkända/Avslagna 
ansökningar, Pågående ansökningar samt 
knappen Ny ansökan för att skapa en ny.

VH klickar på Ny ansökan



2.3 Ledighetsansökan vårdnadshavare
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Orsak samt Fr.o.m och T.o.m. väljs.

VH kan också välja datum genom att klicka 
på kalenderikonerna till höger om 
datumfälten.

Se följande sidor.



2.4 Ledighetsansökan vårdnadshavare
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2.5 Granska och skicka in ansökan
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Sammanfattningen granskas och om den 
stämmer klickar VH på Skicka in.

Om VH behöver ändra på datum eller orsak 
så klickar denne på Tillbaka och gör sina 
ändringar.

Ansökan avslutas med att klicka på Skicka in.



2.6 Ledighetsansökan inskickad
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Ledighetsansökan är nu inskickad och VH 
kan klicka på Stäng för att komma tillbaka till 
huvudmenyn. 



2.7 Granska beslut ledighet
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När vårdnadshavaren fått sin 
ledighetsansökan godkänd eller avslagen 
visas den under Godkända/Avslagna 
ansökningar där också den motivering som 
pedagogen skrivit står.

Grön bock visar godkänd ledighetsansökan

Rött kryss visar avslagen ledighetsansökan

Historik över ansökningar samlas här för att 
VH ska kunna ha en överblick av tidigare 
gjorda ansökningar.



3 Behandla ledighetsansökan i Pedagogingången
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När vårdnadshavaren har skickat in 
ledighetsansökan kommer du som mentor
kunna hantera den i Ledighetsansökan som 
finns i menyn i Pedagogingången. Efter att du 
skrivit kommentar och godkänt eller avslagit 
ansökan kan vårdnadshavaren se beslutet i 
appen.

Följande sidor beskriver hur du hanterar 
ledighetsansökningar.



3.1 Öppna Ledighetsansökan
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Du når Ledighetsansökan genom att klicka på 
meny (1) och sedan Ledighetsansökan (2) i 
Pedagogingången

1  

2



3.2 Översikt ledighetsansökningar

15

I menyn till vänster ser du 
ledighetsansökningar som 
kommit in från vårdnadshavare. 
Det finns en som inte är 
behandlad ännu och den gäller 
eleven Arne Cender.
Under obehandlade 
ansökningar finns äldre, både 
godkända och avslagna 
ansökningar.

För att behandla denna ansökan
klickar du på rutan med namnet 
Arne Cender under Pågående 
ansökningar. 



3.3 Behandla ledighetsansökan
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Läs igenom ansökan, skriv en 
kommentar och klicka sedan på 
Bevilja eller Avslå.

Tänk på att kommentaren 
kommer att ses hos 
vårdnadshavaren.

Under Tidigare ansökningar kan 
du se hur många och under 
vilka tider ansökningar har 
lämnats in för just den här 
eleven.
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Ledighetsansökan är nu slutförd
och vårdnadshavaren kan ta del
av beslutet.

En sammanställning av beslutet 
inklusive den kommentar du 
lämnat ses i den här vyn.

3.4 Sammanställning behandlad ledighetsansökan




