



Det användarvänliga
helhetsstödet
för lärande och
skolutveckling

SchoolSoft för gymnasiet

Varför SchoolSoft?
Idag ställs höga krav på lärare och skolledare. Det kommer nya lagar och förordningar om kvalitetsredovisningar, dokumentation, närvarohantering och lärande
samtidigt som dagens engagerade föräldrar vill ha mer information och en
tätare dialog med skolan.
Oavsett om du är lärare, elev, förälder eller skolledare kommer du i SchoolSoft
åt allt som rör skolarbetet, var som helst, när som helst. Det enda som krävs
är tillgång till Internet. Det gör att det blir enklare för skolan att informera om
elevens vardag och ger föräldrarna möjlighet att följa sitt barns utveckling.
SchoolSoft blir en gemensam arena
som både personal, elever och
föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med
hemmet samt ett pedagogiskt stöd
samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och
höja kvaliteten på verksamheten.

”

SchoolSoft är ett fantastiskt
användarvänligt system där vi
har allt samlat på ett och samma
ställe. Varken elever, föräldrar,
eller personal har problem med
hantering av SchoolSoft. Vi slipper
drifta själva med uppdateringar
och backuper vilket känns oerhört
skönt. Stabilt, säkert och aldrig
några problem.

Det är lätt att använda SchoolSoft för
såväl lärare som elever och föräldrar
eftersom programmet är utvecklat
Magnus Birgersson, Skanska gymnasiet
med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. SchoolSoft används idag av många kommuner och friskolor, stora
som små. Allt detta är ett resultat av ett nära samarbete mellan SchoolSoft och
programmets användare.

Med SchoolSoft får ni ordning på:
Lärarnas dagliga arbete

Kommunikation

Närvarohantering				Studieplaner & betyg
Administration

Schema

IUP & utvecklingssamtal			Matsedel

Så kan SchoolSoft hjälpa er skola:
Lärarna använder SchoolSoft på samma
sätt som de tidigare använde kalendrar,
närvarolistor etc. Den stora skillnaden är
att de nu har allt samlat på ett och samma
ställe och att den tid de lägger ned på
administration förkortas avsevärt.

Skolledarna får en bra överblick av skolans verksamhet. Det är enkelt att
jämföra resultat och utvärderingar vilka kan användas som underlag till skolans
kvalitetsredovisning.
Föräldrarna får en översikt över barnens
skolgång. SchoolSoft ger en samlad inblick
i barnens skolvärld vilket gör det lättare att
vara en engagerad förälder.
Eleverna får stöd för sin skolverksamhet. På
ämnessidorna finns läxor, prov, planeringar,
viktiga filer mm.

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 skola 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 skolan 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
elevregister, personalregister, föräldraregister, schema, betyg och
liknande. Vi planerar snarast in utbildningstillfällen för skolans
administratörer och lärare. Efter de två utbildningarna är ni klara
att börja använda SchoolSoft.

”

På SchoolSoft hittar jag lätt all information
jag behöver som förälder; resultat på prov
och andra uppgifter, individuell studieplan
och betyg, schema, provschema, frånvaro,
jag anmäler frånvaro och ser meddelanden
från lärare eller rektor. Jag har även pratat
med andra föräldrar om hur bra det fungerar.
Lärarna uppdaterar informationen snabbt. Min
son är också nöjd. Där finns underlag för läxor
och inlämningsuppgifter och han lämnar in
uppgifter via SchoolSoft. Mycket smidigt!”
Förälder på en gymnasieskola i Stockholm
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