
 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

INFORMATION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-06-24 

 
 

 
 

 
 

 
  

Information om skolportalen Schoolsoft, 
SchoolSofts E-tjänst, E-tjänst förskola och 
Lifecare för vårdnadshavare med barn på 
förskola 
 

I januari 2020 så startade första delen av övergången från LifeCare och 
E-tjänst förskola till att som vårdnadshavare få tillgång till alla system i ett. 
Från och med hösten 2020 kommer alla tjänsterna flyttas in i SchoolSoft. 
Redan nu används SchoolSoft i förskolan.  
 
I SchoolSoft sker kommunikation i form av meddelanden och information 
mellan förskolan och hemmet. I SchoolSoft visas information från 
avdelningen och förskolan men även information som gäller alla 
vårdnadshavare från t.ex. rektor eller skolchef.  
 
Som vårdnadshavare kan du i SchoolSoft skicka meddelanden till personalen 
på förskolan. I SchoolSoft finns dokumentation som görs kring ditt barn 
lättillgänglig för vårdnadshavare, t.ex. utvecklingssamtal och 
inskolningssamtal.  
 
Varje förskola visar och berättar även om det dagliga arbetet tillsammans 
med barnen i verksamhetsloggarna som du som vårdnadshavare lätt följer i 
SchoolSoft. 
 
Vårdnadshavare till barn på förskola behöver använda tre system 
under perioden 1-31 augusti 2020 för att kunna sköta alla ärenden som rör 
sitt barn. De tre systemen är: 

● SchoolSoft 
● E-tjänst SchoolSoft 
● E-tjänst förskola 
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Detta för att du, vid övergången till SchoolSofts fakturasystem, ska bli rätt 
debiterad på din barnomsorgsfaktura. Från och med den 1 september 2020 så 
har alla funktioner flyttat in i SchoolSoft och du som vårdnadshavare 
använder endast SchoolSoft för kommunikation med förskolan och för alla 
dina ärenden gällande barnomsorg i förskolan. 

 
Vi ber om er förståelse och ert tålamod, då vi under en övergångsperiod 
behöver be er att använda flera system.  

 
Nedan hittar du information kring vad som görs i de olika systemen.  

Det här gör du i Schoolsoft: 
Förskolan använder sig utav: 

● Information 
● Verksamhetslogg 
● Barndokument - Här tar du del av ditt barns dokumentation. Vid 

inskolning och uppföljning av inskolning skrivs dokument som du 
som vårdnadshavare kan läsa.  Vid utvecklingssamtal (som sker två 
gånger per år) skrivs dokument som du kan läsa i SchoolSoft. 

● Meddelande 
● Matsedel 

 
I skolportalen SchoolSoft  loggar du som vårdnadshavare in med ditt 
Bank-ID. Här sköter du all kommunikation med förskolan. Bland annat så 
lägger du här in de hämtning- och lämningstider som gäller för ditt barn.  
 
Som vårdnadshavare behöver du göra detta i SchoolSoft: 

● uppdatera dina kontaktuppgifter under “Min profil” 
● lägga in hämtning- och lämningstider 
● meddela frånvaro för hel- eller del av dag 
● meddela planerad ledighet 
● läsa information och meddelanden som skickas från förskolan 
● skicka meddelanden till förskolan 
● skicka korta textmeddelanden där du t.ex. skriver "Morfar hämtar i 

dag" 
 
Manualer för hur hämtning- och lämningstider läggs in, finns i menyn under 
”Alla filer och länkar” i SchoolSoft.  
Här kan du läsa manual för SchoolSoft vårdnadshavare.  
 
Det här gör du i SchoolSofts e-tjänst: 
Från och med den 1 augusti 2020 går det att logga in i SchoolSofts 
e-tjänst. Du hittar länken till e-tjänsten under “Filer och länkar” i 
SchoolSoft. För att nå e-tjänsten loggar du in med ditt Bank-ID. 
 
I SchoolSofts e-tjänst: 

● lägger du in din aktuella inkomst. Är ingen inkomst angiven så 
debiteras du för maxtaxa. 

 

https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/
https://sms.schoolsoft.se/help1.1/webhelp_teacher/SchoolSoft_Forskola_-_Vardnadshavare_2015-03-09.pdf
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● ansöker du om plats/säger du upp plats 
● uppdaterar du dina kontaktuppgifter 

 
 
Kontrakt Schoolsoft 
I SchoolSoft görs ett kontrakt mellan vårdnadshavare och Mörbylånga 
kommun på önskad barnomsorgstid. Det finns två kontraktstyper att välja på: 
0-15 h/vecka eller över 15 h/vecka.  
 
Ditt första kontrakt är upplagt av skoladministratören utifrån nuvarande 
omsorgsbehov. Skulle du behöva ändra ditt gällande kontrakt så kontaktar du 
skoladministratören för att skriva om ditt kontrakt. Ett kontrakt gäller minst 
en månad innan nytt kontrakt kan skrivas. När du har lagt in hämtning och 
lämningstider i SchoolSoft så får du en varning om du skulle ha lagt in mer 
schematid än vad ditt kontrakt berättigar till.  
 
Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela förändring av ditt behov av 
omsorgstid. När du växlar mellan de två kontraktstyperna måste detta alltid 
meddelas till skoladministratören. Kontraktets omfattning kontrolleras mot 
nyttjad omsorgstid och merkostnader debiteras i efterhand i de fall där 
vårdnadshavare inte meddelat förändrad kontraktstyp.  
 
Filer och länkar 
Här ser du alla filer och länkar som administratören har publicerat t.ex. 
manualer. 
För att hitta allt som finns inlagt klickar du på Alla filer och länkar, så 
öppnas en lista med de olika filerna och länkarna som finns tillgängliga. 
 

Det här gör du i E-tjänst förskola 
- I E-tjänst för förskola lägger du in rätt schema som gäller för augusti 

månad.  
 
SMS-nummer 
Tidigare har ni som vårdnadshavare kunnat meddela förskolan frånvaro och 
andra kortare meddelanden via ett SMS-nummer. Den tjänsten försvinner 
från och med den 1/9 2020.  
När ni ska frånvaroanmäla ert barn så gör ni det i SchoolSoft. Likaså skickar 
ni meddelanden i SchoolSoft till personalen på förskolan.  

Vid frågor 
Vid frågor gällande e-tjänster och kontrakt vänder du dig till 
skoladministratören för din förskola.  
 
För frågor gällande hämtning- och lämningstider och kommunikation i 
skolportalen SchoolSoft vänder du dig till personalen på din förskola.  

 

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/e-tjanst/
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Kontakter-Barn-och-utbildning/Kontakter-Barn--Utbildning/

