
 

Lessebo kommuns skolors IT-tjänster och 

vad de används till 

Syfte 

Utbildningsförvaltningen i Lessebo har idag flera olika IT-tjänster som används i 
olika grad ute i verksamheterna. I tjänsten för pedagogisk planering och bedömning 
finns också möjlighet till samarbete och kommunikation, t.ex. funktioner för 
inlämningar och liknande. Flertalet funktioner kan krocka med varandra. Vi vill 
därför tydliggöra vilken tjänst som ska användas till vad.  

Det finns bl.a. IT-tjänster för: 

- Barn- och elevregister  

- Schema  

- Pedagogisk planering, bedömning, frånvarohantering, utvecklingssamtal, 
stödinsatser, kommunikation 

- Diariesystem  

- Journalföringssystem 

- E-post 

- Genomförande, formativt arbete, samarbete, delade ytor 

 

Administration och myndighetsutövning – Procapita, Evolution, Cambio 
Cosmic 

Barn- och elevregister, ansökan, skolval, faktureringsunderlag, betyg, beslut om 
åtgärdsprogram och särskilt stöd, dokument- och ärendehantering, skolhälsovårdens 
och elevhälsans journalföring. 

 

Pedagogisk administration och myndighetsutövning – Schoolsoft, 
Outlook 

Betyg och nationella prov, studieplaner, summativ bedömning, frånvaro/närvaro, 
pedagogiska planeringar, kunskapsbedömningar, skriftliga omdömen, schema, 
klasslistor, meddelanden, kommunikation mellan skola och vårdnadshavare/elev. 

 

Pedagogiskt genomförande – Google Suite For Education, Digitala 
läromedel och lärverktyg 

Genomförande, formativ bedömning, samarbete, verktyg som stödjer lärande, 
kommunikation lärare och elev, pedagogiskt material som rör undervisningen. 

 

Schema – Skola24 

Tjänstefördelning, schemaläggning. 
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Vilken IT-tjänst används till vad? 

Schoolsoft och Google Suite For Education 

I vår lärplattform Schoolsoft finns också möjlighet till samarbete och 
kommunikation. Flertalet funktioner kan krocka med de som finns i vår molntjänst 
Google Suite For Education (GSFE). Vi vill därför tydliggöra vilken tjänst som ska 
användas till vad.  

 

Vår verksamhet har ett uttalat formativt arbetssätt och en önskan att använda GSFE, 
eftersom de funktioner som erbjuds där stärker och underlättar det formativa 
arbetssättet.  

 

GSFE används för det vardagliga pedagogiska genomförandet. Med GSFE kan du 
som lärare skapa samarbetsytor för att dela information och material, hitta nya 
kollaborativa arbetssätt och skapa större flexibilitet för lärande. Här finns även stöd 
för kommunikation och återkoppling kring arbeten. I GSFE görs endast formativ 
återkoppling. 

 

GSFE får bara användas för hantering av icke-personkänslig information (såsom 
definierat av GDPR). Därför används andra tjänster för den hanteringen – det vill 
säga för hanteringen av åtgärdsprogram, personliga omdömen med mera. 

 

E-post 

All personal i Lessebo kommun har en e-postadress som är 
fornamn.efternamn@lessebo.se. All officiell e-post ska skickas därifrån. 

Personal i skolan har också adressen schoolsoftanvändarnamn@skola.lessebo.se som 
är ett GSFE konto samt Gmail-adress. I G-mail får vi notifikationer från Classroom 
och tar emot mail från systemet. Denna adress används också för att logga in på olika 
digitala lärverktyg.  

 

Hur kompletterar våra olika tjänster varandra? 

Nedan ser ni en första skiss över vilka IT-tjänster som används till vad för att se hur 
systemen kompletterar och passar in.  

 

 

 

mailto:fornamn.efternamn@lessebo.se
mailto:schoolsoftanvändarnamn@skola.lessebo.se


Lessebo kommuns skolors IT-tjänster och vad de används till 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/Vux 

Pedagogisk 
planering kopplat 
till läroplaner 

Schoolsoft Schoolsoft Schoolsoft 

Summativ 
bedömning kopplat 
till planering och 
utvecklingsplaner 

 Schoolsoft Schoolsoft 

Uppföljning, 
reflektion, 
utvecklingssamtal, 
utvecklingsplaner 

 Schoolsoft Schoolsoft 

Stödinsatser, 
åtgärdsprogram 

 Evolution Evolution 

Genomförande – 
formativt arbete, 
samarbete, delade 
ytor 

Google Suite For 
Education 

Google Suite For 
Education 

Google Suite For 
Education 

Inlämningsuppgifter  Google Suite For 
Education 

Google Suite For 
Education 

Betyg  Schoolsoft Schoolsoft 

Studieplaner  Schoolsoft Schoolsoft 

Frånvaro  Schoolsoft Schoolsoft 

Schema  Skola24/Novaschem Skola24/Novaschem Skola24/Novaschem 
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Digitala system och tjänster i skolan 

Schoolsoft 

Kommunens lärplattform, lärplattformen stödjer den pedagogiska administrationen 
och kommunikation med elever och vårdnadshavare. Schoolsoft innehåller 
funktioner för att underlätta hanteringen av elevdokumentation såsom 
frånvarorapportering, kunskapsbedömning, skriftlig individuell utvecklingsplan, 
åtgärdsprogram, extra anpassningar, elevanteckning samt pedagogisk planering.  

Schoolsoft används som kommunikationsplattform från skola till elev och 
vårdnadshavare genom meddelanden, nyhetsbrev, schema, e-postutskick till 
vårdnadshavare/elev. 

 

Google Suite For Education 

Ett pedagogiskt arbetsverktyg som nyttjas för digitalt samarbete i lärsituationen 
mellan pedagog och elever i undervisningen. Tjänsterna är ett bra stöd i lärprocessen 
och gynnar kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för pedagoger och 
elever. GSFE fungerar som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen. Här 
sker också inlämning av uppgifter digitalt i Classroom.  

 

Digitala läromedel och lärverktyg  

I undervisningen används digitala läromedel och lärverktyg. Exempel på sådana 
tjänster är Studi, NE, Inläsningstjänst, Gleerups etc. 

 

Outlook/Exchange 

Kommunens officiella e-postsystem. 

 

Procapita 

Kommunens elevdatabas. Barn/elever och vårdnadshavare registreras i ProCapita 
när ansökan om förskole- eller skolplacering sker. Därefter uppdateras person- och 
adressuppgifter via befolkningsregistret KIR. 

 

Skola24/Novaschem 

Skolans schemaläggningsprogram. Här skapas elevernas scheman som sedan 
exporteras över till lärplattformen Schoolsoft.  

 

Evolution 

Kommunens diariesystem heter Evolution och är ett dokument- och 
ärendehanteringssystem. Här registreras till exempel beslut om åtgärdsprogram. 

 

Cambio Cosmic  

Kommunens journalsystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats. 


