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Så optimerar du lokalanvändningen 
inom och mellan skolorna
Skolans lokaler är en stor del av budgeten 
och kräver ofta stora investeringar. Med hjälp  
av Skola24 Lokal kan du optimera lokal-
användningen inom och mellan skolorna – 
samtidigt som de blir till glädje för andra. 

Skola24 Lokal är en ny tjänst som kopplas direkt 

till Skola24 Schema och gör det möjligt att boka 

och dela lokaler inom och mellan de kommunala 

utbildningsenheterna. Skolans medarbetare kan 

se tillgängligheten och boka lokaler, både på den 

egna skolan och, om man har öppnat för det, på 

andra skolor. Bokningen kan göras på alla typer 

av rum som skolan väljer att lägga in i systemet – 

från klassrum och grupprum till specialutrymmen 

som gymnastiksalar, aulor, slöjd- och labbsalar. 

Bokningarna slår igenom direkt i Skola24 Schema 

så det finns alltså ingen risk för dubbelbokning. 

–Vi har utvecklat Skola24 Lokal för att det ska 

vara en integrerad del av Skola24 som ökar 

möjligheterna och minskar arbetsbelastningen i 

vardagen – samtidigt som man får en bra överblick 

på hur lokalerna används, säger Patrik Gunnari 

som är kundansvarig på Skola24. 

–Sedan ska man komma ihåg att Skola24 Lokal 

aldrig kan avhjälpa en existerande lokalbrist. Men 

det är ett bra sätt att säkerställa att de lokaler man 

har verkligen används optimalt. 

4 fördelar4 fördelar med Skola24 Lokal 
Patrik Gunnari tipsar: 
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Mindre administration 
Genom att rättigheten till bokning kan 

läggas ut direkt på lärare och andra 

intressenter sparar ni mycket tid, eftersom 

ni slipper att ha en bokningsansvarig. Ofta 

får schemaläggare/administratör eller 

personal lägga mycket tid på både interna 

och externa bokningar.  

Ökad samverkan 
Med Skola 24 Lokal blir det enkelt att samverka kring 

lokaler med övriga skolor och hjälpa varandra vid 

olika arrangemang, som till exempel idrottsdagar, 

eller vid lokalbrist. Skolans lokaler är också attraktiva 

för många andra i samhället – inte minst föreningar 

– och systemet gör det smidigt att lägga in externa 

bokningar.   
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Ökad flexibilitet för lärarna 
Många aktiviteter av tillfällig karaktär 

som ligger utanför schemat kräver 

speciella lokaler. Det kan handla om allt 

från en kurs som kräver flera grupprum, 

idrottslektioner, labbsalar och organisation 

av lokaler för arbetslag. Med Skola24 kan 

lärarna själva snabbt och enkelt boka 

lokaler utanför ordinarie schema.   

Strategiskt beslutsunderlag 
Skola24 Lokal gör det möjligt att skapa rapporter över 

lokalanvändningen på huvudmannanivå. På det sättet 

får verksamheten ett korrekt statistiskt underlag på 

nyttjandegraden av skolans olika lokaler. Rapporterna 

ger vägledning om hur bra lokalerna används eller om 

det finns behov av att utöka lokalerna i verksamheten. 

Rapporterna kan till exempel användas som grund för 

planeringen när lokaler behöver renoveras eller som 

diskussionsunderlag inför framtida investeringar.  


