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I denna anvisning: Bokningskalender för 

vårdnadshavare 

1. Bokningskalender för vårdnadshavare

• Bokanärvarotidför barn

• Anmäl ditt barns frånvaro

2. Bokningskalender för vårdnadshavare på mobilen

• Boka närvarotid för ditt barn på mobilen

• Anmäl ditt barns frånvaro på mobilen

➢ Logga in på eVaka: https://espoonvarhaiskasvatus.fi/

➢ Överst på framsidan hittar du rubriken "Kalender"

➢ I eVakas kalender kan du anmäla ditt barns frånvaro och 

boka närvarotider.

➢ Om det finns flera barn i familjen, visar kalendern alla 

barns uppgifter.

https://espoonvarhaiskasvatus.fi/
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Boka närvarotid för ditt barn

➢ Närvarotiderna ska bokas senast kl. 18.00 på måndagen 

föregående vecka, varefter bokningarna låses, och endast 

personalen kan redigera dem.                                                     

Innan bokningarna låses är det möjligt att redigera dem genom 

att boka en ny tid för det valda datumet/de valda datumen. Den 

nya bokningen ersätter den tidigare bokningen.

➢ När du klickar på ”Boka tid”, visas en popupfönster. 

➢ I popupfönstret väljer du:

• De barn för vilka du bokar tid

o Välj barn

• Upprepning: 

o Klicka på 

Dagligen / Veckovis / Irreguljär

• Bokningens giltighet

• De dagar för vilka du bokar tid

• Klockslag

• Kalendern visar den bokade närvarotiden för barnet:

• Genom att klicka på datumet i kalendern visar popupfönstret bokningen för dagen i 

fråga och utfall.
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Anmäl ditt barns frånvaro

➢ När du klickar på ”Anmäl frånvaro”, visas en popupfönster.

➢ I popupfönstret väljer du:

• Det barn vars frånvaro du anmäler

• Frånvarotid

• Anledning till frånvaro

o Sjukdom

o Frånvaro =

semestrar, lediga dagar

o Skiftarbete frånvaro = 

frånvarodagar som är 

i enlighet med avtalet om skiftarbete 

frånvaron (inte semestrar 

eller andra lediga dagar)

➢ Kalendern visar barnets frånvaro till vårdnadshavaren enligt följande:
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Bokningskalender för vårdnadshavare 

på mobilen

1. Logga in på eVaka 

https://espoonvarhaiskasvatus.fi

2. Överst på sidan 

öppnas en meny 

och från följande vy 

”Kalender".
3. I kalendern kan du 

anmäla ditt barns 

frånvaro och boka 

vårdtider.

➢ Närvarotiderna ska bokas senast kl. 18.00 på måndagen föregående vecka, 

varefter bokningarna låses, och endast personalen kan redigera dem. Innan 

bokningarna låses är det möjligt att redigera dem genom att boka en ny tid för 

det valda datumet/de valda datumen. Den nya bokningen ersätter den tidigare 

bokningen.

➢ När du klickar på ”Boka tid”, öppnas bokningsvyn.

➢ I bokningsvyn väljer du:

• Det barn för vilket du bokar tid

• Upprepning: 

o Dagligen/ Veckovis/ Irreguljär

• De dagar för vilka du bokar tid

• Klockslag

➢ Kalendern visar den 

bokade närvarotiden för 

barnet:

Boka närvarotid för ditt barn på mobilen
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Anmäl ditt barns frånvaro på mobilen

➢ När du klickar på ”Anmäl frånvaro”, öppnas 

anmäl frånvaro-vyn

➢ I anmäl frånvaro-vyn väljer du:

• Det barn vars frånvaro du anmäler

• Frånvarotid

• Orsak till frånvaro

o Sjukdom

o Frånvaro =

semestrar, lediga dagar

o Skiftarbete frånvaro = 

frånvarodagar som är 

i enlighet med avtalet om skiftarbete 

frånvaron 

(inte semestrar eller andra lediga dagar)

➢ Kalendern visar barnets 

frånvaro enligt följande:


