Beslut om utveckling 2017/18
SchoolSoft för folkhögskolorna

2017/18

Beskrivning

Översiktsvyer
Listor, sortering, filtrering
(flera val), låsa fält (fästa),
summering

HT
Implementera samma val i alla vyer

Utskrifter, etiketter

Ta fram bra utskrifter av översiktsvyer

HT

Kom ihåg senaste val
Behörigheter/intyg

Skyddad id

Länk från skyddade som ger Studieplanering på
samma sätt som CSN-lösningen dvs efter
inloggning kunna gå till Studieplanering och där
skapa Intyg där korrekta personuppgifter ingår.

VT

Plan etablering, Fritidsledare, Fördefinierade Intygsdokument på samma sätt som VT
SMF, Etablering
de befintliga Behörighetsintygen för GR och GY.
VT

Skolans egna

Möjliggöra att skapa egna intyg som inte är PDF
och därmed friare att använda.
Fler variabler, typsnitt

Fler särskilda behörigheter,
grundskoleintyget

Behörighetsintyget behöver justeras så att fler
särskilda ämnen får plats.

VT

Studieplaneringar

”Visa alla” flikar GR, GY, SÄ

VT

HT

Titt-behörighet
studieplanering, närvaro,
ansökningar

Vår lösning:
Ändra Resursgrupper så att personalen som ingår
har samma möjligheter som mentor men utan att
sorteras in som det i listor.

CSN "registrerad"

Ge möjlighet för lärarna att registrera att deltagaren Ingen prio detta år.
“har dykt upp”, förslagsvis i samband med
närvarohantering.

Personal

Rapporter
Ansökningar och kursdeltagande. (Planerade (inkl
befintliga, sökta, antagna passerat dag 15)

HT

Rapport till CSN- från
ansökningsmodulen, dvs
Ta fram rapport enligt CSN:s format med Sökande
elever från ansökningar som istället för Deltagare.
Underlag för studiemedel.
Spara Utbildningsgrupp CSN på Sökbar kurs.

VT

Ansökan, söktryck

SCB
DV i översikt och utskrift (ej i
rapport), länkar till kurs,
deltagare

HT
Visa antal deltagarveckor i rapporten till SCB utan
att ta med uppgiften i filen till SCB.

Kontroll tex utlandsfödd, utb
bakgrund

Implementera de kontroller som SCB använder och HT
varna för dem.

SMF/Etablering
Summering i översiktsvy tex
reseersättning

HT
Ingår i tidigare utvecklingspunkt

Lista vilka deltagare som
ingår i rapporten samt ev
avbrott

Länk till kursen med fliken “hantera deltagare”
fokuserad.
Ingår i tidigare utvecklingspunkt

HT

Ansökningsmodul
Senare delen av HT

Diverse

Kurs

Faktiska datum för terminen

Ta fram lösning för att ange exakt vilka datum en
kurs går.
Förbättra rapporten Interkommunal ersättning med
denna information.

HT

