
IT-STÖDET 
I SKOLAN



SKOLPLATSEN
VArjE SEKuND räKNAS Och DET är SVårT ATT  
få DEm ATT räcKA TILL. VI fÖrSTår ATT Du SOm 
jObbAr INOm SKOLAN hAr mycKET SOm SKA 
gÖrAS, PLANErAS, hINNAS mED Och TäNKAS På. 
DärfÖr VILL VI ATT SKOLPLATSEN SKA fuNgErA 
SOm EN ExTrA rESurS SOm SPArAr TID Och gÖr 
VArDAgEN bäTTrE. 



Närhet tILL SKOLAN 
Skolplatsen är inte bara ett administrativt 
IT-stöd. Skolplatsen ger förutsättningar för en 
tätare kommunikation mellan skola, hem och 
elev, där alla har ordentlig koll på elevens 
skolgång. Elever kan följa sin frånvarostatistik 
samt se sitt schema och sin studieplan, oavsett 
var han eller hon befinner sig. Därmed får 
eleven ett större ansvar för sina studier, till 
exempel kan de själva välja elevens val i 
grundskolan och individuella val på gymnasiet 
direkt i Skolplatsen. Vårdnadshavare kan också 
få tillgång till informationen om sitt barn eller 
sin ungdom. Närheten till all viktig information 
till lärare, elev och vårdnadshavare underlättar 
för diskussioner om utbildningen i skolan och 
hemmet. Skolpersonal kan också kommunicera 
med elever och vårdnadshavare via e-post och 
SmS vilket stärker närheten till skolan 
ytterligare. 

SKOLpLAtSeN Stödjer:
 

•  förskola

•  grundskola

•  gymnasieskola
 

FörbättrAd KONtrOLL 
Och uppFöLjNINg
med Skolplatsen får verksamheten ett komplett 
stöd för utbildningsplanering, kurs- och elev- 
administration, betygshantering och är på 
samma gång en viktig kommunikationskanal  
för lärare, elever och vårdnadshavare. Det 
under lättar administration och skapar struktur  
i skolverksamheten. Skolplatsen säkerställer 
rätt hantering av elevuppgifter enligt gällande 
lagar och förordningar. Det gör att rapportering 
till myndigheter som Scb, cSN och VhS sker 
både korrekt och effektivt. 

Skolplatsen innehåller färdiga standardiserade 
lösningar för integrationer och kan med fördel 
integreras med till exempel lärplattformar och 
ekonomisystem. Skolplatsen har kraftfulla 
funktioner för statistik som under lättar arbetet 
med rapporter genom att data enkelt kan över-
föras till ett bearbetningsprogram.

SKOLFOrmer med OLIKA behOv 
Skolplatsen är framtagen utifrån skolformernas 
olika behov i nära samarbete med befintliga  
användare. Användarnas önskemål gör att 
vi kan erbjuda ett system som effektiviserar 
det dagliga arbetet i förskola, grundskola och 
gymnasieskola. All administration av elevens 
skolgång, från placering av elever i klasser och 
grupper till betygssättning och ekonomi, hante-
ras i Skolplatsen. 

Skolplatsen har ett behörighetssystem för 
elever, lärare, skolledning, administratörer och 
vårdnadshavare. Lärare har översikt över elev-
uppgifter och kan ta ut elevlistor. Tydlig från- 
och närvarorapportering på nätet gör det enkelt 
för lärare att registrera och följa upp sina elever. 

SKOLPLATSEN fråN gOTIT är ETT wEbbASErAT, ELEVADmINISTrATIVT  
IT-STÖD Och EN NATurLIg INfOrmATIONSPOrTAL fÖr ALLA SOm är  
AKTIVA I SKOLAN Och DE SOm VILL fÖLjA DEN.



gotit
första Långgatan 21
413 27 göteborg 
Sweden

tel: 031-704 17 90
fax: 031-701 05 07
info@gotit.se
gotit.se

•  ETT STÖD SOm KAN ANVäNDAS I fÖrSKOLA, gruNDSKOLA  
        Och gymNASIESKOLA 

•  ELEVADmINISTrATION

•  INfOrmATIONSPOrTAL

•  STATISTIKhANTErINg Och rAPPOrTgENErATOr

•  fÖrbErEDD INTEgrATION mED ANDrA SySTEm

•  KrAfTfuLLT bEhÖrIghETSSySTEm 

•  bETygShANTErINg

•  fråNVArOrAPPOrTErINg

•  uTbyggDA fuNKTIONEr fÖr LEV-DELAr 
        (LärArE, ELEV, VårDNADShAVArE)

•  ADmINISTrATION AV ELEVENS VAL Och INDIVIDuELLA VAL

•  KOmmuNIKATIONSSTÖD gENOm E-POST Och SmS

•  ENKEL rAPPOrTErINg TILL myNDIghETEr 
        (cSN, Scb Och VhS)

•  EKONOmIhANTErINg mED STÖD fÖr PrOgNOSEr 
        Och PrISLISTOr

SKOLpLAtSeN erbjuder:


