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Vklass sẽ thay thế Hjärntorget  
Trong tháng 8, chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng Vklass thay thế cho 

Hjärntorget. Và đây, bạn có thể đọc thêm về ứng dụng Vklass và cách sử 

dụng.  

Ở ứng dụng Vklass bạn có thể theo dõi tình hình học tập cũng như theo dõi có 

mặt/ vắng mặt, thực hiện các cuộc họp về tình hình học tập cũng như liên lạc, 

giao tiếp với trường.  

Chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng Google classroom cho các bài tập của 

các bộ môn như trước, ngay cả sau khi hoán đổi ứng dụng từ Hjärntorget sang 

Vklass.. 

Đăng nhập vào Vklass ở học kì mùa thu năm 

2022 

Khi học kì mùa thu bắt đầu thì bạn có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng 

Vklass. Bạn có thể tải ứng dụng Vklass ở trên App Store và Google Play hoặc là 

đi vào trang webb www.vklass.se. 

Khi bạn đăng nhập vào. Vklass quứng dụng app hay qua đường webb thì bạn 

hãy chọn organisation( tổ chức) ‘ Göteborgs stad UBF’. Sau đó thì người giám 

hộ/ phụ huynh sẽ chọn tiếp mục ‘ Logga in med Göteborgs stad EID’( đăng nhập 

với EID của thành phố Göteborg) vag sử dụng BankID để xác nhập, còn các em 

học sinh thì đăng nhập vào tài khoản của trường. 

Để người giám hộ/ phụ huynh có gửi và nhận được những thông tin/ tin nhắn từ 

trường học thì việc quan trọng đầu tiên là các vị hãy điền địa chỉ e-mail của mình 

vào trong lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng Vklass. Hãy điền cả số điện 

thoại di động của các vị vào để có thể nhận được tin nhắn khi học sinh trốn học 

http://www.vklass.se/
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Hệ thống truyền thông từ ngày 30 tháng 6 

Bắt đầu từ ngày 30/6 thì tất cả các học sinh cũng như người giám hộ/ phụ huynh 
sẽ không vào được ứng Hjärntorget. Nếu bạn muốn liên lạc với nhà trường trước 
khi học kì mùa thu bắt đầu thì chúng tôi khuyên các vị hãy gọi điện trực tiếp hoặc 
gửi email cho nhà trường . Tất cả các thông tin để liên lạc quý vị có thể tìm trên 
trang webb của trường học.  

Tư vấn cũng như các tài liệu hỗ trợ 

Những thông tin thêm về đăng nhập, cách sử dụng và tư vấn thì bạn có thể tham 

khảo thêm ở  Vklass.educ.goteborg.se. 

Bạn muốn hỏi thêm?  
Nếu bạn có những câu hỏi hay bất cứ thắc mắc gì thì xin vui lòng liên lạc với nhà 
trường. 

https://sites.google.com/educ.goteborg.se/digital-kompetens/gemensamma-verktyg/vklass/vklass-elev-vh

