
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 2023

• Helena Näslund Umeå folkhögskola

• Kicki Sörensson Blekinge folkhögskola

• Jenny Gustafsson Wendelsbergs folkhögskola

• Lina Oljeqvist Bosön Idrottsfolkhögskola

• Lottie Brissle Grebbestad folkhögskola

• Jenny Öhrvall Bollnäs folkhögskola

• Anette Hansson Grebbestad 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 
även 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, inkommande förslag

Benämning Problem/behov
(Utförlig beskrivning, dvs nuläge/problem/behov)

Inlämnare Konsekvens
(Om ej genomförs)

Nytta för verksamheten
(Om genomförs)

Vem har behovet/problemet?
(Roll/enhet)

Gruppering
- Laguppfyllnad
- Uppfyllnad riktlinjer
- Verksamhetshindrande
- Bra att ha
- Annat (ange vad)

Prioritet
1 - Hög
2 - Medel
3 - Låg

Kommentar från Beredning Rekommenderas av beredningsgrupp 
att göras

Långa kursnamn Kursnamn för långa
Blekinge 
Folkhögskola Skriver över annan typ av information på intyget Tydligare intyg Alla

Ta bort gamla läsår Onödiga läsår i rullgardinslistan Onödig lång lista Alla

Dela upp egna kolumner för för- och efternamn Kunna sortera listor på för- och efternamn bättre sortering Alla

Rutan överigt på deltargarsidan Information från annan skola visas Alla

Utskrift funktion Skriva ut vilka kurser en deltagare går Fokusgrupp Bättre översikt Alla

Mer filtrering Kunna göra flera filteringar på samma ställe Fokusgrupp Snabbare sökfunktion Alla

Sökfunktioner i systemet Kunna söka på flera ställen i systemet Fokusgrupp Alla

Behörigheter för personal Kunna ha läsrättigheter Fokusgrupp Fler personal ser uppgifter Alla

Ansökningar Kunna se en sökandes alla ansökningar till min skola (Under Ansökningar) Fokusgrupp Bättre översikt Alla

Ansökningsmodulen Kunna välja om uppgifter ska uppdateras Fokusgrupp Alla

Ansökningsmodulen Kunna flytta ansökningar mellan sökbara kurser Fokusgrupp Alla

Texter Ändringar elever till deltagare i systemet Fokusgrupp Alla

Behörighetsintyg Fler terminer på intygen Fokusgrupp Alla

Studieplanering Särskilda ämnen i alfabetisk ordning Fokusgrupp Alla

Egna intyg Fler komponenter Fokusgrupp Alla

Närvaromodulen Svårt att få fram arkiverad närvaro Fokusgrupp Alla

Ansökningsmodulen Notis vid ändringar av status Fokusgrupp Alla

Ansökningsmodulen Kunna se hela meddelandekonversationen under meddelande Fokusgrupp Alla

Skyddad ID Varför TF-nummer? Fokusgrupp Alla



Har du frågor? Mejla:
schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se

mailto:schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se
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