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Produktspecialisten svarar:
Så kommer du i gång med lokalbokningen!
Tar lokalbokningen upp alldeles för mycket tid 
i din vardag? Skola24 Lokal är en ny tjänst som 
gör det möjligt att boka och dela lokaler inom 
och mellan de olika utbildningsenheterna. 
Lärarna kan själva boka sina grupprum och 
labbsalar, utan att ta vägen om expeditionen.  

Skola24s produktspecialist Niklas Åkesson, som 

också har varit med och utvecklat programmet, 

svarar på dina frågor om hur det funkar. 

 

Vad är vitsen med ett speciellt program för 
lokalbokning? 
Skola24 Lokal är till för att underlätta och minska 

det administrativa arbetet med att boka lokaler 

inom och mellan skolor. Det gör det möjligt 

för lärarna att själva boka lokaler och minskar 

arbetsbelastningen på administratörerna och 

skolexpeditionen. Det är också mycket enklare och 

snabbare att göra en bokning i lokalprogrammet 

än att göra en ändring i schemat. Eftersom Skola24 

Lokal synkar med Skola24 Schema så riskerar man 

aldrig att dubbelboka.  

 

Vem ska sköta Skola24 Lokal? 
Skola24 Lokal kan med fördel skötas av dig 

som redan i dag hanterar bokningarna, av 

schemaläggaren eller administratören. 

Hur lägger man upp lokalerna? 
Alla lokaler som ska kunna bokas måste läggas 

upp i Skola24 Lokal (och i Skola24 Schema om de 

inte redan finns där). Detta görs av administratör 

eller schemaläggare. Räkna med att det tar cirka 

en halv minut per lokal, förutsatt att du är van vid 

att jobba med Skola24. 
 

Vem får gå in och boka lokaler? 
Administratören lägger upp behörighet för dem 

som ska kunna boka och dela lokaler, till exempel 

lärare. Själva bokningsfunktionen är enkel att 

förstå, den som ska boka behöver ingen utbildning 

utan behöver bara veta att funktionen finns. Om 

skolan i dag har en Single Sign On-lösning så blir 

det ingen större skillnad för lärarna, även om de 

får ytterligare ett system att jobba i.  
 

Finns det någon risk att jag förlorar kontrollen 
över schemaläggningen? 
Inte alls. Lokalbokningen är en funktion som 

ska användas vid enstaka tillfällen eller under 

kortare perioder. Som administratör kan du 

styra lokalbokningen ur tre tidsaspekter: Du kan 

bestämma att en lokal är bokningsbar under en 

längre eller kortare period, du kan bestämma hur 

lång tid i förväg lokalen ska vara bokningsbar och 

du kan bestämma vilka tider i veckan som den ska 

gå att boka.  

Hur ska vi hantera Skola24 Lokal i förhållande 
till kommunövergripande funktioner – till 
exempel en simhall eller idrottshall? 
Här är det viktigt att klargöra att Skola24 Lokal 

inte kan gå in och ta över hela bokningssystemet 

för lokaler utanför skolans värld. I ett sådant fall 

så lägger man helt enkelt in de tider som finns 

bokningsbara just för skolorna – simhallen måste 

fortsätta att ha sitt eget bokningssystem.  

  

Kan jag boka av en tid? 
Som schemaläggare eller bokningsansvarig kan 

du alltid gå in och avboka eller flytta en bokning. 

Den som har gjort bokningen får då ett automatiskt 

meddelande från systemet.  

 

Vem lär mig hur det funkar? 
För administratörer och schemaläggare som ska 

jobba med Skola24 Lokal erbjuder vi möjligheten 

att köpa till en utbildning i samband med 

onboarding. 

Läs mer här.

https://www.skola24.com/plattformen/lokal/

