
Förvaltning och delaktighet i 
SchoolSoft för 
folkhögskolorna



Fokusgrupp – beredningsgrupp 
– förvaltingsgrupp  



Bakgrund, inrättande av fokusgrupp

• Oktober 2020 beslutade förvaltningsgruppen för SchoolSoft om att inrätta en 
fokusgrupp 

• Gruppen ska bestå av erfarna och aktiva administratörer 

• Medlemmar ska företräda alla folkhögskolor (inte bara den egna skolan)



Fokusgrupp - Uppdrag

• Inventera utvecklingsfrågor 

• Lyfta nya frågor

• Få SchoolSofts perspektiv 

• Sveriges folkhögskolors perspektiv ”nationellt”.

• Testa ny funktionalitet

• Hjälpa till att se vilka utbildningsinsatser som behövs



Fokusgrupp – Representanter 2021

Madelene Hansson Sunderby folkhögskola

Kicki Sörensson Blekinge Folkhögskola

Carola Gren Mora Folkhögskola

Jenny Gustafsson Wendelsbergs folkhögskola

Marc Harding Sundbyberg folkhögskola

Elin Johnsson Önnestads folkhögskola

Lina Oljeqvist Bosön Idrottsfolkhögskola

Lottie Brissle Valla folkhögskola

Anette Hansson Grebbestads folkhögskola



Bakgrund, inrättande av beredningsgrupp

• För att för underlätta förvaltningen och se till att alla inspel från fokusgruppen 
gällande frågor, önskemål på utveckling/förändringar tas om hand så inrättades 
en beredningsgrupp.  



Beredningsgrupp

• SchoolSoft, Sveriges folkhögskolor, Folkbildningsrådet 

• Tar emot och behandlar fokusgruppens frågor

• Presentera resultat i förvaltningsgruppen 

• Stående punkt i förvaltningsgruppens möten 



Förvaltningsgrupp

• Beslutande 

• Representanter från: Folkbildningsrådet, SchoolSoft och Sveriges folkhögskolor



Fokusgrupp - process

Fokusgrupp 
1, jan.

Berednings-
grupp 1, feb 

Förvaltnings-
grupp 1, mar

Fokusgrupp 
2, apr

Berednings-
grupp 2, maj

Förvaltnings-
grupp 2, jun



Fokusgrupp - process

• Fokusgruppen träffas i slutet av januari. Beredningsgruppen träffas i februari där 
frågorna från fokusgruppen behandlas. 

• Förvaltningsgruppen träffas i mars och beslutar om inkomna frågor, dessa frågor, 
plus andra aktiva frågor skickas till fokusgruppen och publiceras på Sveriges 
folkhögskolors webbplats. 

• Denna process är återkommande under hela året



Exempel på dokument

Beställare Datum Vad Förklaring Typ av uppdrag Prioritering Sortering Status
Beskrivning av 
beställare. 
T ex Sveriges 
folkhögskolor, FBR

Ankomst-
datum 

Vad är det 
som ska 
göras?

Vad handlar 
beställningen om

Är det utveckling, 
bugg eller ett 
myndighets-
uppdrag?

SchoolSofts
prioritering 

Under vilken 
del av 
SchoolSoft 
sorteras 
beställningen 

Är beställningen påbörjad? 
När beräknas arbetet vara 
klart? 

Förslag på hur dokumentet kan se ut när det har gått igenom hela processen.



Har du frågor? Mejla:
schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se

mailto:schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se

