


SchoolSoft informerar

Generera behörighetsintyg Ej påbörjad Lev Q2 2023 Under förutsättning att ramarna sätts
• Endast administratörer med särskild behörighet

Skriva ut behörighetsintyg samt generera skolans egna intyg Ej påbörjad Lev Q2 2023 Under förutsättning 
att ramarna sätts

• Full admin samt administratörer med behörighet för studieplanering

Lägga till ämnen på studieplanering Ej påbörjad Lev Q2 2023 Under förutsättning att ramarna sätts
• 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 KLAR

Deltagaradmin Uppstartad, planerad leverans Q2 2023 Steg 1
• Steg 1 - Ny översikt, steg 2 - ny sida för administration av deltagaren



Beredningsgrupp
Ansökningsmodulen

• Nya ansökningar: Det går i dagsläget inte se om deltagare har sökt tidigare. Går detta att 
lösa? Går att filtrera fram med viss handpåläggning, ändras ej i dagsläget.

• Ansökningsmodulen: storleken på meddelanderutan är så liten. Går det att göra den större? 
Alternativt rörlig. Detta skapar problem vid utskick. Går att förstora, åtgärdas ej

• Ansökningsmodulen. Användarvänlighet när det gäller om en person ansökt till flera kurser på 
skolan. Idag är svårt att få en snabb överblick. Går att filtrera fram, åtgärdas ej

• Användarna eftersöker en statistikrapport där man kan ta fram hur många ansökningar som 
kommit in/månad. Rapporten "Söktryck" finns ju, men där får man ju bara per termin. Det finns 
alltså ett önskemål om en rapport där man kan få fram söktryck/månad, är det möjligt att ta 
fram? Kan ej göras

• Om det skulle vara möjligt ha ansökningsdatumet kvar som en egen kolumn som inte ändras 
även om man senare ändrar statusen på den sökande. Det skulle vara bra både för statistik när 
de söker mm men också för att se i vilken turordning de sökt för annat som vi tar in i ansöknings 
ordning. KLAR



Beredningsgrupp
Folkhögskoleenkäten.

Eftersöker en till ruta i deltagarens profil, alternativ mejladress. I dagsläget finns två fält för telefonnummer, 
”mobiltelefon” och ”Telefon annan”. Telefon annan används sällan. Skulle det vara möjligt att byta ”Telefon 
annan” till ”Alternativ e-postadress”?

Vi undersöker möjlighet att tillåta fler tecken samt att byta namn på Telefon annan. Kommer ej göras i dagsläget

Närvaro

Det upplevs som inkonsekvent och rörigt att titta på historisk närvaro/frånvaro.

SchoolSoft utreder frågan. Kommer ej ändras i dagsläget.

Övrigt

Utskrifter funkar dåligt i SchoolSoft, det blir för mycket luft.

SchoolSoft genomför en genomlysning och återkommer när den är klar

Klar, ca 40 utskrifter korrigerade.



Beredningsgrupp

Övrigt

Det efterfrågas fler administrativa funktioner i mobilappen. Hur ser det ut med det?

Den nya appen har vi fokuserat utifrån personalen som arbetar direkt med 
eleverna/deltagarna. Närvaro och kommunikation/information är våra första områden 
att hantera utifrån det förarbete vi gjort med referensgruppen.

De administrativa delarna i systemet anser vi inte vara fördelaktiga att bygga in native i 
appformat utan där anser vi att man som admin bör arbeta utifrån webbgränssnittet då 
det är komplexa saker som hanteras på de administrativa sidorna. 

Den nya appen ska ses som en förlängt arbetsredskap i verksamheten för de som 
jobbar pedagogiskt med deltagarna i första hand. I kommande funktioner kommer man 
att kunna ta emot och skapa meddelanden och ta emot och skapa nyheter.
Kommer ej prioriteras


