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Schema 
 

Denna lathund visar hur du kan se ditt barns schema, se vad de jobbar med på lektionerna (förutsatt 

att läraren gjort en lektionsplanering) samt läsa av de olika närvarobockarna som finns i schemat 

1. När du loggat in i Quiculum kan schemat på startsidan. Har du flera barn på skolan kan du 

byta barn i dropplistan längst upp till höger. 

2. För att få förklaring på av de olika ”Närvarobockarna” betyder, håll muspekaren över dom. 

Ytterligare förklaring finns längst ner i detta dokument. 

3. Om undervisande lärare har valt att lägga till lektionsinfo, syns den informationen under 

gruppens namn  

 

4. Vill du se mer information om ett lektionstillfälle klickar du på lektionen i schemat. I detta 

exempel klickar vi på första lektionen på onsdagen. 
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5. Under fliken översikt kan du se information om i vilken lokal lektion ska vara samt vilka lärare 

som har lektionen. 

 

6. Klickar du på fliken lektionsplanering kan du se ytterligare information om lektionen om en 

sådan gjorts utav läraren. 

 

7. För att återgå till schemat klickar du på schemasymbolen 
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De olika närvarobockarna kan betyda olika saker. Håll över närvarobocken för att se dess betydelse. 

Här visas en standardlista med alla de olika betydelser som finns, från grundskola till 

vuxenutbildning. (Närvarobockarnas betydelse kan skilja sig mellan skolorna) 

 

Närvaro/annan skolaktivitet/apl 

 

 

Anmäld frånvaro/ beviljad ledighet/Vab  

 

 

Ej anmäld frånvaro/sen ankomst/utvisad 

 

 

Ej rapporterad (Läraren har inte tagit närvaro på lektionen) 
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