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Ett dokument som tillhör SKL:s stödmaterial för användandet av molntjänster i skolan1. Ett underlag
att se som inspiration till det egna arbetet med kartläggning av behov, processer och användande av
olika it-tjänster i skola och förskola. För it-tjänsterna använder vi fiktiva namn (AdminAB, SchemaAB
m.fl.).

Mittköpings skolors it-tjänster och vad de används till
Bakgrund
Mittköping har idag flera olika it-tjänster som används i olika grad ute i verksamheten. Det finns bl.a.
it-tjänster för:
-

Barn- och elevregister (AdminAB)
Schema, frånvarohantering (SchemaAB)
Pedagogisk planering, bedömning, utvecklingsplaner, stödinsatser (PlaneraAB)
Diariesystem (ArkiveraAB)
BI/statistik (StatistikAB)

Skiss över Mittköpings skolors ”systempussel”
Tjänstefördelning
Schemaläggning

Barn- och elevregister
Ansökan, skolval, studieplaner etc.
Faktureringsunderlag
SCB-statistik
Betyg och nationella prov

Schema

SchemaAB

Administration
AdminAB

Summan av
myndighetsutövandet

Pedagogisk
administration

Kärnverksamhet
Pedagogiskt
genomförande

Genomförande
Formativ bedömning
Samarbete, kommunikation
Dokumentation
Lärresurser

Betyg och nationella prov
Summativ bedömning
Frånvaro/närvaro
Planering

SchemaAB

1

Molntjänst
Digitala lärresurser

PlaneraAB

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/molntjanster.96.html
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Vilken it-tjänst används till vad?
I tjänsten för pedagogisk planering och bedömning finns också möjlighet till visst samarbete och
kommunikation, t.ex. funktioner för inlämningar, anslagstavlor och liknande. Flertalet funktioner kan
krocka med de som finns i molntjänsten, så det är viktigt att tydliggöra vilken tjänst som ska
användas till vad.
Verksamheten har ett uttalat formativt arbetssätt och en önskan att använda molntjänster, eftersom
de funktioner som erbjuds där stärker och underlättar det formativa arbetssättet. Man kan på flera
olika sätt arbeta med respons. Tjänsten är lättillgänglig oavsett var man är eller vilken teknisk enhet
man använder.
En första enkel skiss över vilka it-tjänster som används till vad finns nedan för att se hur molntjänsten
kompletterar och passar in. Den bör tydliggöras ytterligare med mer specifika funktioner, för att vara
en del av informationsmaterialet till verksamhet och vårdnadshavare.

Summering ,
bedömmning
utvecklingsplaner

Pedagogisk
planering

Genomförande,
formativt
arbetssätt

Aktivitet
Pedagogisk planering kopplat till
läroplaner
Summativ bedömning kopplat till
planering och utvecklingsplaner
Uppföljning, reflektion,
utvecklingssamtal, utvecklingsplaner
Stödinsatser, åtgärdsprogram
Dokumentation kopplat till Lpfö
Genomförande – formativt arbete,
samarbete, delade ytor
Inlämningsuppgifter
Betyg
Studieplaner
Frånvaro
Schema

Förskola

PlaneraAB
Molntjänst

Grundskola
PlaneraAB

Gymnasium/Vux
PlaneraAB

PlaneraAB

PlaneraAB

PlaneraAB

PlaneraAB

PlaneraAB

PlaneraAB

Molntjänst

Molntjänst

Molntjänst alt
PlaneraAB (utred)
AdminAB
AdminAB
SchemaAB
SchemaAB

Molntjänst alt
PlaneraAB (utred)
AdminAB
AdminAB
SchemaAB
SchemaAB

