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SchoolSoft för förskolan

Varför SchoolSoft?
Idag ställs höga krav på förskolepersonal och förskolechefer. Behov av kvalitetsredovisningar, dokumentation, hantering av förskolans läroplan och större
pedagogisk öppenhet ökar samtidigt som dagens engagerade föräldrar vill ha
mer information och en tätare dialog med förskolan. Vid lämningar och hämtningar blir det ibland stressigt och svårt att förmedla allt till föräldrarna vilket
kan leda till att viktig information inte alltid når fram.
Oavsett om du är personal eller förälder kommer du i SchoolSoft åt allt som rör
förskolan, var som helst, när som helst. Det enda som krävs är tillgång till
Internet. Det blir enklare för personalen att informera om barnens vardag och
på så sätt öppna upp förskolan för föräldrarna och genomlysa den pedagogiska
verksamheten.
SchoolSoft presenterar informationen på ett tydligt och strukturerat sätt för alla
användare. Allt som tidigare har avhandlats vid lämning- och hämtning och i
veckobrev finns tillgängligt för alla berörda så snart det har skapats. Detta frigör
tid att utveckla relationen till föräldrarna som därför ofta känner sig tryggare
och mer nöjda med verksamheten och personalen på förskolan.

SchoolSoft ger föräldrarna möjlighet att kontinuerligt följa sitt barns utveckling.
I planeringar, verksamhetsloggen och portfolion kan de se vad barnen gör i förskolan. I verksamhetsloggen kan förskolans personal lägga upp text och bild för
att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrarna,
som i sin tur kan kommentera inläggen. Tack vare att föräldrarna kan rapportera
sina planerade lämnings- och hämtningstider i förväg får förskolan snabbt en
bild av hur många barn som kommer vara på plats och kan planera efter detta.
Det är lätt att använda SchoolSoft eftersom systemet är utvecklat med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. Arbetssättet är ett resultat av ett
nära samarbete mellan SchoolSoft och personal och föräldrar på våra förskolor.
SchoolSoft används idag av många förskolor med flera olika pedagogiska inriktningar.

Så kan SchoolSoft hjälpa förskolan:
Personalen arbetar på samma sätt i som
tidigare med information om aktiviteter,
händelser, närvarolistor etc. Den stora
skillnaden är att man nu har allt samlat
på ett och samma ställe och att den tid
som läggs ned på administration förkortas
avsevärt.
Förskolecheferna får i SchoolSoft en bra överblick av förskolans verksamhet.
Det blir enkelt att skapa handlingsprogram samt att jämföra utvärderingar och
dokumentation kring barnens målområden.
Som förälder blir det lättare att ta del av
sitt barns vardag. Föräldrarna får full koll
på vilka dagar som matsäck ska packas, när
badkläderna ska med och vad som serveras
till frukost, lunch och mellanmål. I SchoolSoft
får de all information de behöver på ett och
samma ställe. De kan meddela när deras
barn ska lämnas på morgonen, hämtas på
eftermiddagen är sjukt eller ledigt.

Beställ en kostnadsfri visning
Hör av dig till våra försäljare så bestämmer vi en tid för en visning av
SchoolSoft. Visningen sker antingen på plats på din förskola eller via
telefon och Internet.
Visningen är helt kostnadsfri och tar ca 1-2 timmar. SchoolSoft kräver
inga installationer utan endast en internetuppkoppling.

Ring 08-674 63 40 eller e-posta: info@schoolsoft.se

www.schoolsoft.se

På en månad är förskolan igång
Det går snabbt att komma i gång med SchoolSoft. Efter att ert avtal är
påskrivet börjar vi direkt med de förberedelser som behövs för att ni så
snart som möjligt ska kunna börja använda SchoolSoft.
Ni får en kontaktperson på SchoolSoft som hjälper till med hela införandet. Vi hjälper till med att importera alla uppgifter så som barn-,
personal- och föräldrakonton, veckoprogram och liknande. Vi planerar
snarast in utbildningstillfällen för förskolans administratörer och
pedagoger. Efter de två utbildningarna är ni klara att börja använda
SchoolSoft.

”

SchoolSoft är för oss helt oumbärligt för att
hantera alla barn och vårdnadshavare. Vi kom
snabbt igång och i exempelvis en kris finns alla
kontaktuppgifter direkt åtkomliga utan omväg.
Förskolechef
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