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Förskolorna i Mörbylånga kommun använder sig av 

tjänsten ”Lifecare planering förskola”. Lifecare är ett 

smidigt planeringsverktyg där vårdnadshavare och 

personal snabbt och lätt når varandra.  

Vårdnadshavare kan när som helst skicka SMS via Lifecare till förskolan och 

personalen kan då läsa meddelandet.  

Så här gör du för att skicka SMS till din avdelning 

 SMS skickas till 076-944 60 24 (samma nummer för alla i kommunen) 

 Frånvaroanmälan (sjukanmälan eller annan frånvaro) kan göras efter kl. 18.00 

för nästkommande dag och till 10.00 innevarande dag 

 Viktigt att använda givna format enligt nedan. Formatet klarar både 10 och 12 

siffror i personnumret och flera varianter på tidsangivelser 

Heldagsfrånvaro 

Skriv  Frånvaro Personnummer  T.ex:  Frånvaro 010814-3201 

eller skriv Frv Personnummer   T.ex:  Frv 010814-3201 

Frånvaro del av dag 

Skriv  Frånvaro Personnummer Tid  T.ex: Frånvaro 010814-3201 1000 – 1200 

eller skriv Frv Personnummer Tid  T.ex: Frv 010814-3201 10.00-12.00 

Planerad ledighet 

Skriv LEDIG Personnummer Tid  T.ex: LEDIG 010814-3201 161201 (hel dag) 

     T.ex: LEDIG 010814-3201 161201-161204 (flera dagar) 

     T.ex: LEDIG 010814-3201 161201 1000 - 1200 (del av dag) 

Meddelande till avdelningen 

Skriv  INFO Personnummer Valfri text T.ex: INFO 010814-3201 Farmor hämtar 

Bekräftelse skickas 

När du skickat SMS:et så får du en automatisk bekräftelse så att du vet att anmälan 

gått fram eller om du har skrivit något på fel sätt. Kontroll av mobilnumret görs 

automatiskt så att ingen obehörig kan lägga in frånvaro, information eller 

meddelanden. Endast vårdnadshavare kan SMS:a meddelanden från den/de 

mobiltelefonnummer som de har angett. 

 

Information till vårdnadshavare 

SMS-tjänst i förskolan  
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Personalen på förskolan 

 

Sammanfattning: 

 SMS skickas till 076-944 60 24 

 Det är viktigt att du som förälder har angivit rätt telefonnummer och 

rätt mailadress. Kolla dina uppgifter och ändra i e-tjänsten vid behov. 
http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/e-tjanst/ 

 E-tjänst förskola/fritidshem fortsätter du som förälder att använda 

liksom tidigare för dina övriga barnomsorgsärenden! 

 Registrera ankomst och hemgång på läsplattan i hallen. Du behöver 

inte ringa om du missat att stämpla in/ut någon gång – detta är en 

planeringshjälp men det styr inga andra funktioner som t.ex. avgifter. 

 

http://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/e-tjanst/

