


Fokusgrupp/beredningsgrupp 

Uppföljning
Generera behörighetsintyg Ej påbörjad

• Endast administratörer med särskild behörighet

Skriva ut behörighetsintyg samt generera skolans egna intyg Ej påbörjad
• Full admin samt administratörer med behörighet för studieplanering

Lägga till ämnen på studieplanering Ej påbörjad
• Justera översikt så att ämnen kan läggas till i många deltagares studieplaner samtidigt.

SMS ut från Skolorna i Skolans egna namn Ej påbörjad

Nya fält i statistikrapporten – Kursens start- och slutdatum Ej påbörjad

Deltagaradmin Uppstartad
• Steg 1 - Ny översikt, steg 2 - ny sida för administration av deltagaren



1. Söka information

Behov

Användarna har stort behov av att enkelt 

kunna söka fram en deltagare. En stor del av 

arbetet som görs på delatagarsidorna handlar 

om att söka fram information om någon av 

deltagarna och de behöver kunna ske smidigt.

Problem

• Krånglig sökfunktion

• Kan inte söka på ex. dossiernummer eller 

telefonnummer

• Personnummer syns inte i tabellen 



2. Byta mellan deltagare

Behov

Användarna har behov av att enkelt kunna 

byta mellan olika deltagare och enkelt kunna 

ta sig tillbaka till översikten.

Önskar att det alltid gick att söka fram en 

deltagare när man befinner sig ”på en 

deltagare”. 

Problem

• Om man väljer en deltagare finns det inget 

effektivt sätt att söka fram en annan 

deltagare

• Om man väljer en deltagare finns det ingen 

snabb väg tillbaka till översikten



3 & 4. Överflödiga funktioner och 

inkorrekta begrepp
Behov

Användarna har behov av att endast ha 

tillgång till funktionalitet som är aktuell för 

FHSK. Användarna har behov av att rätt 

begrepp används.

Problem

• FHSK använder inte många av 

funktionerna som finns under Deltagar-

fliken, ex Skolform vilket skapar osäkerhet

• Begreppet elev används under vissa flikar 

fast det kallas deltagare för FHSK



Behov och problem

1. Söka information

2. Byta mellan deltagare

3. Överflödiga funktioner

4. Inkorrekta begrepp



Ny personal App

- Ny App från grunden

- Användarvänlighet

- Manual och information



Ny personal App



Beslut Gallring/rensning 

Ansökningsmodul
SchoolSoft kan gallra data utifrån följande parametrar:
-Ingen ansökan gjord och kontot äldre än 6 månader och inte aktiv 
deltagare
-Ingen aktiv ansökan och kontot äldre än 6 månader och inte aktiv 
deltagare.
-När en deltagare arkiveras så tas även inaktiva ansökningar bort.

Förslag
SchoolSoft rensar data utefter de rutiner som FSO anger. Skolan 
kan själv gallra viss data. 



Överrapportering

• SchoolSoft har skickat förslag på kompensation till 

drabbade skolor.

• SchoolSoft ber om ursäkt för sin del i detta fel.


