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Edlevo app 

I Edlevo appen kan du nå många av de funktioner som används inom barnomsorg i 
Tranemo kommun. 

Du kommer åt schemaregistrering, frånvaroanmälan och kontaktuppgifter 

Edlevo finns för nedladdning i Apple App Store och Google Play Store 

 

Schema 

Barnschema är grunden till vilka tider vårdnadshavare kan lämna barn på förskolan 
eller fritidshemmet. Om schema saknas behöver du som vårdnadshavaren registrera 
schema via appen. Har du inte möjlighet till schemaregistrering via appen ska blanketten 
Schema fyllas i och lämnas till förskolan eller fritidshemmet som sedan skickar in schemat 
för registrering i Edlevo barnschema av handläggare på Lärandesektionens kansli.  

Vid behov lämnas blanketten ut av personalen på förskolan eller fritidshemmet. 

Ditt barns schema följer dina arbets- eller studietider med tillägg för restider och du kan 
när som helst ändra schema, förutom för de 3 spärrdygn som finns i systemet. 

Gör gärna dina ändringar en vecka i förväg så fungerar vår planering bättre! Prata också 
med personalen om dina ändrade tider. Spärrtiden i Tranemo kommun är 3 dygn. 
Behöver du göra justeringar av ditt barns schema inom spärrtiden, prata med personalen 
på förskolan eller fritidshemmet.  

 

 

 

Om barnet har fler än en placering visas en lista längst uppe till vänster, där du som 
vårdnadshavare har möjlighet att välja vilken placering du vill se/lägga schema för 

OBS! Behöver du även göra justeringar på dagar utanför spärrtiden i 
samma vecka så måste du göra dina justeringar innan personalen gör 
sina justeringar på spärrtiden. 
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I kalendern väljs månad och den vecka som schemat ska registreras för. 

En grön checksymbol betyder att schema finns registrerat för veckan 

En blå checksymbol betyder att schema är registrerat men inte sparat 

En schemavecka utan symbol betyder att inget schema finns registrerat på veckan, 

 

Ledig hela veckan.  
Markera denna ruta om barnet ska vara ledig hela veckan. Inga schematider kan anges 
om detta val är markerat. 

 

Inställningar 
Ni kan välja att ha inställningen för att registrera tid som slider eller tidsväljare. Utifrån 
dina val gör du sedan tidsregistreringarna. 

 

Markera eller avmarkera för att göra ditt val 
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Dra i sliderna för att bestämma start- och sluttid. Knappen med plustecken (tidsspann) 
används för att lägga till ett schematidsspann för dagen, används främst för barn i 
fritidshem. 

Det finns knappar för att kopiera och klistra in om tiden ska användas för andra dagar. 
Välj kopiera på den dagen som du vill använda tiden för, gå till valfri dag under veckan 
och klicka på klistra in knappen 

 

 

Fyll i tiden i rutan eller med hjälp av klockan om din mobil har den funktionen för att 
bestämma start- och sluttid. Knappen med plustecken (tidsspann) används för att lägga 
till ett schematidsspann för dagen, används främst för barn i fritidshem. 

Det finns knappar för att kopiera och klistra in om tiden ska användas för andra dagar. 
Välj kopiera på den dagen som du vill använda tiden för, gå till valfri dag under veckan 
och klicka på klistra in knappen 

 

Generella funktioner som gäller för båda vyerna: 

 
Total tid anger hur mycket schematid som har registrerats för veckan.  

Knappen Återställ vecka raderar de tider som är angivna.  

Knappen Upprepa vecka används för att kopiera schemaveckan, för att sedan kopiera 
schemat för en annan vecka.  

Knappen Klistra in vecka klistrar in den kopierade veckan.  

Knappen Bekräfta ändrade schemaveckor tar dig till översiktsvyn där du har möjlighet att 
spara schemat. 
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Om en vecka innehåller stängda dagar i verksamheten, till exempel 
Kompetensutvecklingsdag så kan du inte kopiera hela veckan utan måste manuellt 
registrerar tiderna för de dagar som verksamheten är öppen. Veckan är grå och går inte 
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att välja när du försöker upprepa hela veckan. Veckan kommer också att saknas i 
sammanställningen när du skickar in registreringen. 

 

Översikt 
När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till en översikt där du kan se flera 
veckor, dagar och tider som är registrerade. Finns syskon med placering går det att 
kopiera schemat till syskonet. Vid delad plats visas initialerna för den vårdnadshavare 
som har registrerat tiderna. 

Om du vill/behöver gå tillbaka och registrera fler veckor eller ändra tider på en vecka 
klicka på knappen Tillbaka. 

När du är klar med schematiderna klicka på knappen Skicka in, schemat sparas i systemet 
och en bekräftelse visas. 

        

Klicka på knappen Stäng så kommer du tillbaka till registreringsvyn. 

 

Kopiera schema till ny placering 
Om barnet får ny placering och det finns kvar registrerade schematider på den förra 
placeringen kommer följande informationstext upp:  
"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa 
till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet." 
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Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen 
eller registrera nya schematider för den nya placeringen. 

Delad plats 
Bor ni som är vårdnadshavarna på olika adresser så kan ni skicka in varsitt schema, inget 
av schamanen skrivs över, utan systemet slår ihop båda era schema till ett schema för 
barnet.  
När ni har valt att bekräfta ändrade schemaveckor går det att se vilka tider som är 
inskickade samt se vem av er som har skickat in dem genom att klicka på Visa tider. 
Vårdnadshavarens initialer visas.  
 

 

Påminnelser 
Om det saknas ett schema för en placering kommer systemet att skicka ut påminnelser 
automatiskt.  

Översikt barnschema 
I översikten kan du se en månadsöversikt. Du kan navigera mellan olika månader. 

Planerad tid, här ser du din registrerade schematid för vald månad.  
Verklig tid, här ser du den verkliga tiden (registrerad närvaro) för vald månad.  
Differens, här ser du differensen mellan den planerade och verkliga tiden. Differensen 
visas bara efter månadens slut. 

Under Tid per dag visas den planerade respektive verkliga tiden per dag för vald månad. 
Även differensen per dag visas. Ett minus (-) tecken innan differensen betyder att barnet 
har mer planerad tid än verklig tid.  
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Frånvaro 

Anmälan frånvaro för ett eller flera barn vid sjukdom eller annan frånvaro 

 Heldag, idag och/eller i morgon 

 Del av dag, någon/några timmar viss dag 

 

Anmäld frånvaro för fritidshemmet måste även anmälas till skolan via InfoMentor om 
skoltiden påverkas. 

 

Välj de eller de barn frånvaron ska gälla för. Välj därefter Frånvaro> Frånvaroanmälan 
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Välj om frånvaron ska gälla  

HELDAG eller                             TIDSBESTÄMD. Klicka på Skicka in frånvaron  

 

Du kan frånvaro anmäla flera barn samtidigt genom att markera vilka barn frånvaron 
gäller för. 
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Frånvaro för barn med dubbla placeringar (dag- och natt förskola eller 
fritidshem) 
 

Frånvaroanmälan följer barnet, inte placeringen så för att frånvaroanmälan ska visas rätt 
för personalen både på förskolan och på nattis så behöver du göra frånvaroanmälan 
enligt följande. 

Frånvaro som avser både tiden i förskolan och på nattis:  

Heldagsfrånvaro 

Frånvaro som enbart avser förskolans placering: 

Gör frånvaroanmälan på placeringen för förskola. Frånvaron ska göras som Tidsbestämd 
på den schematid som finns registrerad för placeringen på förskolan. Personalen på nattis 
ser fortfarande att barnet ska komma till nattis. 

Frånvaro som enbart avser nattisplaceringen: 

Gör frånvaroanmälan på placeringen för nattis. Frånvaron ska göras som Tidsbestämd på 
den schematid som finns registrerad för placeringen på nattis. Personalen i förskolan ser 
fortfarande att barnet ska komma till förskolan. 

 

 

 

 

 


