
Protokoll, möte förvaltningsgruppen i SchoolSoft  

Tid: 10:00-12:00   

Datum: 2022-12-06  

Plats: Sveriges Folkhögskolors kansli. 

Närvarande 

Folkbildningsrådet: 

Jan Jonsson   

Gabriel Kasto  

 

SchoolSoft:  

Reben Sharif  

Veronica Grönqvist  

Stefan Kantola   

Sandra Hammarbäck  

Anna Frisk  

 

FSO: 

Karin Karlsson  

Pär Wallin 

   

1. Mötets öppnandes  

Karin Karlsson öppnar mötet. 

 

2. Val av sekreterare  

Gabriel Kasto  

 

3. Godkännande av dagordning  

 

4. Föregående protokoll  

 

Omfattningskrav och hur detta, på ett enklare sätt, ska kunna följas upp i SchoolSoft över tid, 

diskuterades.  

Beslut Frågan bereds vidare av fokusgruppen, återkoppling nästa möte. 

 

5. SchoolSoft informerar    

• Anna Frisk föredrar Scs arbete med inlogg på skapat konto och hur det framöver 

kommer att mäta hur många som loggar in på sitt konto i Scs för att kunna estimera 

eventuell kostnad för BankID . SchoolSoft informerar att de kommer att arbeta mer 

med inloggningsmöjligheter i syfte att förenkla och förbättra det. Prognosen för att 

vara klara med ”Freja” (E-tjänst för inloggning med utländska personnummer).  

 

• Import av deltagare från ansökningsmodulen. Fortsatt diskussion om vad som blir 

bäst att vid import när deltagaren finns registrerad på flera skolor med olika 

uppgifter.  



Beslut Att informera alla skolor om deras skyldighet att kontrollera korrekt adress vid 

antagning. 

 

• Leverans Q2 2023 – behörighetsarbete, utskrift av behörighetsintyg, behörigheter 

och skyddad identitet, klar maj 2023. Jan menar att det vore bra om leveransen kan 

komma redan i april innan skolavslutning. Anna tar med sig önskemål om tidigare 

leverans till april med utvecklarna på SchoolSoft. Utbildningar kommer ske i form av 

webbutbildningar, filmer och rörliga bilder. 

 

• Arbetet med folkhögskolornas lokala intyg i SchoolSoft fortsätter. Visionen är att på 

ett enkelt sätt kunna koppla behörigheter till det lokala intyget fortsätter. Samt att 

Schoolsoft utvecklar möjligheten att genera alla intyg (även särskild kurs) via 

systemet. Dock prioriteras arbetet med behörighetsintyget i dagsläget.  

 

• Skyddade identitet för personal presenteras på Folkbildningsrådets administrativa 

dagar 2023.  

 

• Koppla behörighetsgivande ämnen till motsvarande nationella kurskoder. En 

förberedelse för BEDA.  

 

6. Folkbildningsrådet informerar    

Arbetet går vidare med intygen.  

Administrativa dagar – information går till skolorna om administrativa dagar, 28–29 mars 

2023.  

 

Folkbildningsrådet samlar in deltagarens studieomfattning och parallell studieomfattning 

från och med december 2022 för verksamhetsåret 2022.  

FBR Informerar om komplikationer gällande rapportering med de kurstyper som avvecklats 

under hösten.  

Beslut SchoolSoft öppnar möjligheten att rapportera dessa kurstyper fram till februari 2023. 

 

7. Beredningsgrupp  

För att optimera, från folkhögskolor, inkomna önskemål och förslag på förbättringar så 

kommer dokument, som ligger till grund för fortsatt utveckling, även att delas med Sandra 

Hammarbäck, produktägare på SchoolSoft.  

 

8. Kvalitetssäkring (FSO)  

• Parallell omfattning. Efter upptäckten av komplikationen med att ange parallell 

omfattning bör tydliga riktlinjer hur skolorna ska göra samt en förklarande text om 

varför och vilka konsekvenser det kan medföra för deltagaren vid fel hantering 

kommuniceras. 

 

Beslut FBR ger information via utskick och Scs uppdaterar i manual. 

 

• När förändringar sker bör en konsekvensanalys göras, det kan gälla nya kurstyper, 

nya skolor, men även borttagande av kurser med mera. Vi diskuterade huruvida det 



är lämpligt att mobilitetsstödsfunktionen finns kvar då det inte använts för 

rapportering. Dessa beställarprocesser bör dokumenteras för att underlätta korrekta 

och smidiga processer.  

Beslut– FBR och SchoolSoft tar fram dokumentation gällande processer utifrån båda 

organisationernas perspektiv. 

o Nya kurstyper med anledning av nya satsningar. 

o Mobilitetsstöd 

o Borttagande av kurser 

o Nya skolor 

 

9. Övriga frågor 

Nya skolor from årsskiftet 2023 

Södra folkhögskolan – ny folkhögskola från och med 2023. 

Vem kontaktar och ser till att de får vad de behöver? 

Geijerskolan  

Beslut Karin Karlsson kontaktar skolan och välkomnar. Därefter kan Gabriel och Pär 

tillsammans med Reben arbeta fram en tidsplan för implementering. Skolan har ingen 

tidigare data i SchoolSoft. 

 

• Förvaltningsmöten 2023: 

15 februari hos FBR 

16 maj 

26 september 

6 december  

 


