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Ny app för att sköta kontakten  

med förskola och fritids 
 
Från och med den 12 april kommer Älmhults kommun att börja använda en ny app,  
IST Home Skola för att sköta närvaron på förskola och fritids. Den nya appen ska 
underlätta både för dig som vårdnadshavare och för personalen.  

För dig som vårdnadshavare innebär det att du med hjälp av appen kommer att kunna 
skicka in schema med vistelsetider till förskola och fritids. Appen gör det också enkelt 
för dig som vårdnadshavare att anmäla frånvaro och ledighet direkt i mobilen.  

När startar det?  
Det hela kommer att gå i tre steg.  

• Från och med måndagen den 12 april kan du börja använda appen för att lägga in ditt 
barns schema. Tänk på att: 

o Detta ska vara klart senast 18 april. 
o Schemat som läggs in ska gälla från måndag 26 april.  

• Därefter godkänner förskolan/fritids det nya schemat.  
• Kan du som vårdnadshavare inte använda appen får du hjälp av förskolan/fritids att 

lägga in schema. 
• Från måndag 26 april när det nya schemat börjar gälla startar ett nytt sätt att digitalt 

registrera när ditt barn lämnas och hämtas på förskolan/fritids. 

I samband med att appen drar i gång går det inte längre att lägga in schema via vår  
e-tjänst som du gjort tidigare.  
 
Hur fungerar appen? 
I appen lägger du upp ditt schema, fyller i om du blir sen eller ifall någon annan kommer 
och hämtar. Appen IST Home Skola finns till iOS eller Android-telefoner och går att 
ladda ner från App Store eller Google Play. 
 
Mer information  
Innan appen är i gång kommer vi att skicka ut en folder med mer information.  
Där finns instruktioner på hur du hanterar appen och lägger in schema.   

Läs redan nu mer om appen på https://isthome.se/skola   
 
Denna digitala tjänst heter IST Lämna & Hämta och är en av flera nya digitala tjänster 
för förskola och skola vi inför i Älmhults kommun under 2021. 
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