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Slut på strulet när du behöver  
boka lokal till lektionen!
Hör du till dem som lägger mycket tid på att 
försöka hitta lediga grupprum och labbsalar för 
dina lektioner? Med nya Skola24 Lokal är det 
slut på strulet. Som lärare kan du leta lediga 
lokaler direkt i mobilen. 

Ulrika Åkermark som är kundansvarig på Skola24 

har själv jobbat som lärare och vet hur svårt det 

kan vara att få tag på rätt lokal. 

–Om jag utgår från mig själv, så kunde det hända 

ganska tätt inpå att jag kom på att jag hade behövt 

ett grupprum. Då var det bara att sätta sig att gå 

igenom schemat och leta efter möjliga öppningar, 

och sedan fick jag gå ner till expeditionen som 

bokade – antingen genom en schemaändring 

eller genom något specialprogram. Det var rätt 

så struligt ibland och tog en hel del tid, förklarar 

Ulrika Åkermark. 

–Det är just med tanke på de här situationerna 

som vi har utformat Skola24 Lokal. Som lärare kan 

du själv gå in i Skola24 och boka den lokal som du 

behöver, en gång eller – om du vet att du behöver 

den några gånger – för den period som det gäller.  

Det här kan du göra: 

Boka en lokal. 
Till exempel grupprum, samlingslokaler, labbsal, 

slöjdsal eller idrottshall en eller flera gånger, 

beroende på hur ditt behov ser ut. Skola24 Lokal 

gör det också möjligt för skolor att samarbeta 

kring lokaler. Du kan alltså boka en lokal på en 

annan skola i kommunen eller en annan lokal, till 

exempel simhall eller ishall, som du har rätt att del 

av under en begränsad period. Inloggningen kan 

ske via Single Sign On, vilket gör det smidigt att 

använda funktionen även om ni jobbar med flera 

system.  

 

Dela lokaler mellan arbetslag. 
Du kan boka konferensrum för arbetslaget för 

tillfälliga möten.  

 

Boka resurser. 
Datavagnar och andra tekniska hjälpmedel är ett 

klassiskt exempel på utrustning som inte alltid 

finns på plats när det var tänkt. Genom att lägga 

upp viktiga resurser i bokningssystemet så blir det 

möjligt att boka upp i god tid – och grejorna finns 

kvar när du kommer för att hämta dem. Tänk bara 

på att den här typen av bokningar bara ska kunna 

läggas upp för en kortare tid, till exempel en 

lektion och inte flera dagar. Annars blir resultatet 

det omvända! 

 

Ingen dubbelbokning. 
Skola24 Lokal är ett komplement till Skola24 

Schema och systemen jobbar tillsammans. Det 

betyder att du kan boka en lokal och att bokningen 

slår igenom också i schemat – inget utrymme för 

förvirring alltså. Lokalbokningen är avsedd för 

tillfälliga bokningar, det vill säga aktiviteter som 

inte hör till den långsiktiga schemaläggningen.  


