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Som vårdnadshavare till barn i Säffle kommuns grundskolor är det ett  
antal olika system som du behöver ha koll på. Våra olika system används till olika  
syften, men gemensamt för alla är att du ska kunna följa ditt barns skolgång. För att 
göra det enklare att veta vilket system som används till vad, hur man loggar in och  
hur ofta man behöver logga in har vi tagit fram en lista. 

IST Lärande använder du när du ska ta del av ditt barns omdöme eller dokumentation 
från IUP-samtal. Här kan du även se om ditt barn har extra anpassningar eller åtgärds-
program. du loggar in med ditt Bank-ID. Du hittar länken till inloggning och en guide 
på saffle.se/betyg. 

IST Vårdnadshavare använder du när du ska ta del av ditt barns betyg eller  
uppdatera dina egna kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt Bank-ID. Du hittar 
länken till inloggning och en guide på saffle.se/betyg. 

Skola24 använder du för att se ditt barns schema, registrera frånvaro eller göra 
en ledighetsansökan. Skola24 kan du använda via en app eller webbläsare. Du 
loggar in med ditt Bank-ID eller användaruppgifter om du sedan tidigare fått 
det av skolan. Du hittar mer information under respektive skolas sida på  
saffle.se/grundskola.

Tyra använder du om ditt barn går på fritids. I Tyra registrerar du schematider 
för när ditt barn behöver vara på fritids, tar del av information från fritidshem-
men och frånvaroanmäler ditt barn vid frånvaro eller sjukdom. Du loggar in med 
användaruppgifter du skapar efter att du fått en inbjudan via e-post. Du hittar 
mer information om Tyra på saffle.se/fritidshem.

Ibland ber vi dig att fylla i en e-tjänst. Det kan till exempel vara i samband med 
att ett läsår startar eller vid exempelvis ansökan om specialkost eller moders-
målsundervisning. Om inloggning krävs loggar du in med ditt Bank-ID. Alla 
E-tjänster finns samlade på https://e-tjanster.saffle.se/.


