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Läsårsarkivering i SchoolSoft – personal
Nu närmar sig skolavslutningen och snart är det dags att börja planera inför nästa läsår.
SchoolSoft kommer att arkiveras den 29 - 30 juni. Då rensas information från SchoolSoft så att ni
kan påbörja ett nytt läsår utan att behöva se gammal information från förra året.

Vad händer i SchoolSoft för en lärare?


Den mesta informationen som rör elevernas skolarbete arkiveras:
o

Resultat som inte är publicerade publiceras innan de arkiveras. Detta gäller även
eventuella kopplingar till förmågor som är gjorda på uppgifter.

o

Uppgifter utan resultat tas bort.

o

Närvaro/Frånvaro summeras för varje elev, ämne, orsak och sparas i elevens arkiv.
Bekräftelsen som förälder eller personal har gjort i rapporten Oanmäld frånvaro tas
bort men själva frånvaron finns kvar i arkivet. Elevernas grafiska frånvaroöversikt
sparas på varje elevs elevkort.

o

Normalt arkiveras alla elevdokument. Men det finns en möjlighet att undanta vissa
elevdokumentstyper från arkivering, exempelvis om man har åtgärdsprogram som
man inte vill ska arkiveras, utan skall tas bort helt, eller om man har en loggbok som
man vill skall finnas kvar som aktivt dokument. Detta gör skolans administratör.

o

Ämnesmatriser och kursmatriser sparas. Som skola kommer man att kunna gå bakåt
i tiden och titta på hur matrisen såg ut vid ett visst datum. Detta gäller även för
elever och föräldrar. Matrisen kommer efter arkiveringen se ut precis som den såg ut
innan arkivering. Uppgifter kopplade till matriserna kommer att visas i matrisen.

o

Ämnesmatrisens sammanställning (elevernas kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven utifrån elevens aktuella årskurs) kommer att ändras till Ingen
bedömning gjord. Historiken finns kvar under ”Ändringar”.

o

Kursplaner och moment kopplade till uppgifter och lektionsplanering tas bort vid
arkivering. För veckoplanering tas inte kopplade moment bort. Om man vill spara
kopplade moment efter arkivering måste dessa kopplas till elever. Gör så här för att
koppla ett moment till flera elever:


Koppla ett moment till flera elever:
För att spara kopplingarna så går läraren från ändringsläget på en
uppgift/planering välja alternativet ”Hantera kursplaner” och då visas en
lista på samtliga moment som är kopplade till uppgiften. Läraren väljer sedan
vilket moment som ska kopplas till eleverna. Läraren kan därefter ange vilka
elever som ska markeras med att de arbetat med momentet. Det finns en
”markera alla”-kryssruta som används om alla elever som fått uppgiften
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också ska kopplas till det momentet. Samma rutin som ovan gäller även för
lektionsplanering, veckoplanering och kursplaner.




Koppla flera moment till en elev:
Välj att visa en ämnesmatris för en elev och klicka på länken ”Visa
kursplaner”. Här kan läraren koppla flera moment till eleven och också se
vilka år eleven har arbetat med momentet. Det framgår vilka moment som
har en uppgift, veckoplanering eller lektionsplanering. Se gärna mer i
manualen SchoolSoft för personal.

o

Uppladdade filer (till uppgifter, resultat mm) sparas inte vid arkivering. Dock sparas
inlämningsuppgifter som eleverna har laddat upp till uppgifter. Elevkommentarer
samt vårdnadshavarnoteringar på resultat sparas. Vår rekommendation är att alltid
spara en kopia av den uppladdade filen på den egna datorn. Detta eftersom
uppladdade filer inte sparas vid arkiveringen och inte heller finns med i eventuella
backuper. Analyser från Urkund sparas inte.

o

Portfolion påverkas inte av arkiveringen.

Lärarnas övriga arbeten:
o

Mina filer. Filer som ligger i Mina filer påverkas inte av arkiveringen. Om man har
kopplat en fil till en planering, nyhet eller liknande kan man klicka på filen och välja
Lägg till i filbibliotek. Då sparas filen i Mina filer även när objektet tas bort vid
arkiveringen.

o

Nyheter tas bort. Om man vill behålla en nyhet till nästa läsår måste man välja ett
slutdatum för nyheten som stäcker sig in i nästa läsår.

o

Kalenderhändelser tas bort. En kalenderhändelse som inträffar efter arkiveringen
tas inte bort.

o

Forum påverkas inte av arkiveringen.

o

Tidsbokningar tas bort. Om man vill att en tidsbokning ska ligga kvar till nästa läsår
är det viktigt att ”publiceras till” - datumet sträcker sig in i nästa termin.

o

Meddelanden i inkorgen och skickade meddelanden sparas. Alla meddelanden i
papperskorgen tas bort.

o

Skickade sms tas bort.

o

All planering sparas så att lärarna kan återanvända sina planeringar även nästa år.
Bifogade filer i veckoplaneringen sparas. Lektionsplaneringen görs om till
veckoplanering och bifogade filer tas bort. Vi rekommenderar att man som lärare går
igenom sina arkiverade planeringar vid varje läsårsstart och aktiverar de man vill
använda i år igen eller slänger de man inte vill använda längre.
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o

Planeringsverktyget: Vi kommer inte att arkivera Planeringsverktyget. Pärmar och
planeringar som hör till innehavande läsår kommer att visas i biblioteket. Man
kommer att ha möjlighet att ändra läsår för att se planeringar där ett annat läsår är
markerat. Det är redan nu möjligt att ange nästa läsår i de pärmar och planeringar
som även ska användas kommande läsår. Då kommer de pärmarna och
planeringarna att visas direkt i bilioteket efter arkiveringen. OBS! Glöm inte att
aktivera planeringen när den ska användas.

o

Ingenting upplagt under Filer och länkar påverkas av arkiveringen.



Förskolan: All aktivitetsplanering sparas och nås via menyn Arkiverad planering. Filer som
finns kopplade till aktivitetsplaneringen kommer att tas bort. Verksamhetsloggen påverkas
inte av arkiveringen. Övriga funktioner arkiveras på samma sätt som i övriga SchoolSoft.



Fritids: Som ni vet tar SchoolSoft hänsyn till varje barns skoltider. Hämtnings- och
lämningstiderna kan vårdnadshavarna själva fylla i. Men du kan också göra det. Klicka på
länken vid skoltider för att automatiskt föra in skolans sluttid som starttid för fritids. De dagar
då fritids bedriver heldagsverksamhet kommer inte skoltiderna att synas.



Hämtning och lämning: Vi kommer inte längre att arkivera hämtning- och lämningstider
vilket innebär att ni kan komma åt gamla tider efter arkiveringen.
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