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Du vet väl om att Skola24 kan bli ett viktigt 
verktyg i skolans kvalitetsarbete?
”Strategisk användning av modulen för 
Analys och planering bidrar till ökad kvalitet 
i verksamheten och i budgetarbetet”, säger 
Anneli Fredriksson, som är produktspecialist på 
Skola24.

I licensen för Skola24 finns ett tillval för analys-  

och planering som kan användas som ett 

strategiskt hjälpmedel i den långsiktiga 

planeringen av verksamheten. 

”Med den här modulen blir det möjligt att ta 

fram olika typer av rapporter. Rapporterna visar 

hur varje lärares tjänstgöring fördelas på olika 

program, inriktningar, skolenheter och konton, 

berättar Anneli Fredriksson.

På det här sättet blir Skola24 ett sätt att följa upp 

att verksamheten fungerar enligt plan och att 

säkerställa utfallet. 

Programmet kan också användas för ekonomisk 

styrning.

”Planeringsverktyget ger möjlighet att koppla 

schemaläggningen till budgetkontrollen. Det 

blir till exempel möjligt att tilldela medel till 

vissa områden och följa upp kostnaderna. 

Schemaläggningen fungerar då som en extra 

’controller’ som kan användas för att säkerställa 

att pengarna fördelas på rätt ställe”, förklarar 

Anneli Fredriksson. 

Skola24 kan också användas för olika typer av 

kostnadsberäkningar. Du kan till exempel ta reda 

på kostnaden per elev.

”Ibland kan det vara så enkelt som att din skola 

ska ta emot en elev från en annan kommun eller 

verksamhet – då kan ni ta fram uppgifterna genom 

Skola24.”

Om ni vill använda Skola24 för de här ändamålen 

krävs alltså ett tillägg av modulerna i licensen. 

De schemaläggare som ska jobba med frågorna 

behöver också gå vår kurs ”Analys och planering” 

där man får lära sig att hantera funktionerna kring 

analys, planering.

”Sedan är det förstås viktigt att man tar ett 

organisatoriskt beslut och att ansvarig rektor och 

schemaläggare tillsammans lägger upp strategin 

och kommunicerar kring de mål man vill uppnå. 

Det måste vara tydligt för schemaläggaren vilket 

mandat man har.”  

Och kom ihåg att Skola24 är en av kuggarna i ett 

stort maskineri. 

”Det är superviktigt att ni ha bra rutiner, flöden 

och kommunikation med dem som jobbar i de 

andra systemen. Att ni pratar med och inte förbi 

varandra!”

  

  Läs mer om Analys och planering 

  och anmäl dig här.

Analys och planering:
Så får du bättre kvalitetsstyrning med Skola24

https://www.skola24.com/kursutbud/analys--planering/

