
 

 

Protokoll, förvaltningsgruppen för SchoolSoft 2023-02-15 
 
Tid: 10:00-12:00   
 
Datum: 2023-02-15  
 
Plats: Folkbildningsrådet 
 
Närvarande:  
 
Folkbildningsrådet: Karin Gustavsson 
 
SchoolSoft: Veronica Grönqvist, Anna Frisk, Reben Sharif, Stefan Kantola 
 
 
FSO: Pär Wallin 
 
   
1. Mötets öppnade 
Pär öppnar mötet i Karin Karlssons ställe.  
 
 
2. Val av sekreterare 
Karin Gustavsson väljs till sekreterare. 
 
 
3. Godkännande av dagordning.  
Fredagens möte med CSN läggs till som en övrig fråga.   
 
 
4. Föregående protokoll  
I protokollet från förra mötet finns otydligheter kring fattade beslut och ansvarig för att verkställa 
dem. Skärpning kommer att ske! 
 
 
5. SchoolSoft informerar 
 
Reben redogör för tidsplan för implementering av de nya intygen.  
19 april Leverans till beta för utbildning och testning 
24–27 april Utbildningar för administratörer  
från 24 april Testning för administratörer  
15 maj Leverans till produktion 
21 maj Folkhögskolan genererar intyg 
 
BEDA, SchoolSoft förbereder exporter till BEDA samt för att hämta Skolverkets kurser till 
studieplaneringen. Det görs under kvartal fyra.  

 
SchoolSoft arbetar med att göra flexiblare grupper. Syftet är att man ska kunna jobba med grupper 
oberoende av läsårsgränser. Det blir en helt ny sida för hantering av grupper. Det är också en 
förberedelse för att läsårsarkiveringen ska kunna göras när det passar skolan.  
Även salar och resurser kommer att få mer avancerade alternativ. 
Dokumentmallar kommer att finnas där skolorna till exempel kan göra skolans eget intyg. Där 



 

 

kommer de att kunna lyfta in behörigheter från SchoolSoft. SchoolSoft arbetar med det under hösten 
och det kan troligen användas i slutet av våren 24.  

 
Statistik över sökande och inloggade 
Under 14 dagar i februari loggade personal in 55 700 gånger, deltagare 48 500 och sökande 16 000 
gånger.  
I listan över datum för kursslut ser man att tidsplanen för de nya intygen ligger bra i fas. 
 
 
6. Folkbildningsrådet informerar 
 
Kursinriktning för undersköterskeutbildning ska vara variabel 54.  
 
7. Beredningsgrupp  
 
Helena Näslund, Umeå folkhögskola är ny medlem. 
  
Ny stående punkt på under kommande beredningsmöten: Flagga för skolor som behöver stöttning i 
rapporteringsförfarande.   
 
 
8. Kvalitetssäkring (FSO)  
 
Gallring bland inkomna ansökningar på skolnivå - i ansökningsmodulen  
Vad ska gallras? Om deltagaren inte har loggat in och inte är aktiv i SchoolSoft och ingen på skolan 
har hanterat den sökande så tas den bort i gallringen. Skolor kan således inte se sökande från förra 
året.  
Deltagare som sökt, antagits, deltagit i kurs, slutat och inte längre loggat in på 6 månader gallras 
också.  

 
Beslut: I fortsättningen görs gallringen en gång per år vid kommande års läsårsskifte. Gallring har 
tidigare gjorts en gång i halvåret. 
 
Gabriel, Reben och Pär arbetar vidare med dokumentation gällande start av nya skolor. Gabriel kallar 
till möte.  
 
Nya folkhögskolor: Södra Folkhögskolan i Helsingborg är nu ansluten till SchoolSoft.  
 
9. Övriga frågor 
 
Folkbildningsrådets administrativa dagar, 28–29 mars: 
SchoolSoft tydliggör gallringsrutiner under sin dragning den 29 mars.  

 
CSN (Veronica) Parallell omfattning 
SchoolSoft och CSN har diskuterat parallell omfattning. I CSN:s värld kan man rapportera den parallell 
omfattningen helt fritt, till exempel 17 – 83. CSN kommer inte att ta bort möjligheten att rapportera 
parallell omfattning. Ett förslag är att lägga till parallell omfattning i deltagarstatistiken. CSN kommer 
att kalla till nytt möte. Vi återkommer till frågan. 
 
Nästa möte, 16 maj. Fysiskt möte, SchoolSoft (Kammakargatan 22) 


