Förvaltningsmöte SchoolSoft
Tid: 10:00-12:00
Datum: 6 oktober, 2021
Plats: Microsoft Teams
Närvarande:
Karin Karlsson, Pär Wallin, Roland Jarlbäck, Veronica Grönqvist, Anna Frisk, Stefan Kantola, Sandra
Hammarback, Reben Sharif, Gabriel Kasto och Jan Jonsson.

1. Mötets öppnande
Karin öppnade dagens möte.
2. Val av sekreterare
Jan valdes till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Tillägg till föregående protokoll:
Benämning Mobilitetsstöd ska ersätta Landstingsbidrag enligt besked från Folkbildningsrådet.
SchoolSoft genomför denna förändring snarast.
Skolorna ansvarar för rensning och arkivering av sina deltagarens uppgifter. Viktigt att detta ser
systematiskt så att endast nödvändiga uppgifter sparas.
5. SchoolSoft informerar
Driftsäkerheten är nu uppe på förväntad nivå vilket innebär att systemdriften i princip är felfri. Därför
avslutar SchoolSoft nu att återrapportera driftläget vid varje möte.
Gallring/rensning av uppgifter i ansökningsmodulen.
FSO och Folkbildningsrådet ser över nuvarande rutiner. Förslag på rensningsrutiner presenteras
under förvaltningsmöte 4, i december 2021.
6. Fokusgrupp
•

•

Terminer i stället för läsår
Eftersom de flesta deltagare antas till allmän kurs per termin och inte per läsår så ändrar
SchoolSoft benämningen under 2022.
Alternativa inloggningar, ansökningsmodulen (exempelvis BankID)
Frågan om alternativa inloggningar på ansökningsmodulen diskuterades. SchoolSoft
konstaterade att modulen är utformad enligt uppställda krav men att den naturligtvis kan
byggas om men då efter ett offertförfarande.
FSO vill sänka tröskeln för ansökningar till skolorna och då vore en kombination med dagens

•

•

inloggning och BankID-lösningen mycket bra.
FSO undersöker behovet vidare hos skolorna och SchoolSoft tar fram en offert.
Parallell omfattning, CSN
Registringen av parallell omfattning är ett arv från Avanti-tiden och SchoolSofts
rekommendation är att skolorna slutar använda detta upplägg. Mötet beslutade att frågan
om användningen av parallell omfattning först undersöks via fokusgruppen och därefter
fattas beslut.
Skillnader, närvarostatistik personal – deltagare
Frågan är löst. Skillnaden i statistikuppgifterna som visades för personal och för deltagare
utgick från olika utgångspunkter – timmar eller lektioner.
Denna inställning kan göras för både personal och deltagare men den förvalda inställningen
har varit olika för dessa två – därav uppfattningen om att närvarosifforna inte stämt.

7. Överrapportering utrikesfödda (FBR)
Folkbildningsrådet har uppmärksammat en överrapportering av utrikesfödda deltagare med brister i
svenska språket i statistiken.
FSO, Folkbildningsrådet och SchoolSoft utreder detta. Uppföljning görs under nästa
förvaltningsmöte, 8 december.
8. Utbildningsbakgrund – ansökningsmodulen (FBR)
Eftersom uppgifterna om utbildningsbakgrund är statsbidragsgenererande så menar
Folkbildningsrådet att den sökandes uppgifter inte kan utgöra underlag utan att skolorna måste
kvalitetssäkra dessa uppgifter.
Eftersom arbetsbördan för administratörerna skulle öka mycket om dagens funktion med tillgång till
den sökandes utbildningsbakgrundsuppgifter togs bort så undersöker SchoolSoft om en alternativ
lösning med intygande av inlästa uppgifter från ansökan kan tas fram så att dagens funktion kan
finnas kvar samtidigt som materialet kvalitetsgranskas av skolorna.

9. GDPR (FSO)
FSO har fått in frågor kring GDPR. En översyn av GDPR kommer aktualiseras under 2022

Övriga frågor:
Möten mellan Folkbildningsrådet, SchoolSoft, FSO, SCB och CSN
Gabriel kommer att fortsätta erbjuda avstämningsmöten mellan Folkbildningsrådet, SchoolSoft, FSO
och SCB. Till dessa möten ska även CSN bjudas in. Mötena kommer att hållas två gånger per år – höst
och vår - och har som avsikt att öka förståelse för de olika parternas arbetssätt och behov samt att
stämma av aktuella frågor.

