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Inbjudan till Skolplatsendagarna 5-6 maj 2022 
 

 
 
Vi vill härmed bjuda in till Skolplatsens användarträff som går av stapeln i Göteborg den 5-6 
maj  2022. Användarträffen är öppen för alla som arbetar i Skolplatsen från administratörer 
till rektorer. Här lägger vi fokus på fortbildande föreläsningar i syfte att inspirera till vidare 
skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Genom inspirerande och lärorika föreläsningar, att 
tillsammans utbyta erfarenheter samt att umgås under lättsamma former hoppas vi utveckla 
vår gemensamma relation.  
 
När: Torsdag -fredag, 5-6 maj 2022  
 
Var: Gothia Towers, Mässans gata 24, 412 51 Göteborg 
 
Tid: Start kl. 08:30 med fika den 5 maj och avslutning med lunch runt kl.12:00 den 6 maj. På 
kvällen den 5 maj erbjuds mingel och middag. 
 
Kostnad: 2 095 kr exkl. moms, vilket inkluderar alla konferenskostnader samt luncher och 
middag. Observera att resa och boende inte ingår i kostnaden, det bokas av respektive 
deltagare på egen hand.  
 
Program: Överblick över dagarna hittar du på nästa sida. 
 
Anmälan: sker via anmälningsformulär www.gotit.se/anvandartraff. 
Anmälan är bindande, avbokningsbar fram till två veckor innan. 
Vi behöver din anmälan senast den 20 april. 
 

https://ui.ungppd.com/Surveys/236e93e8-7b9a-4ec4-9ef6-df85842b5d8e
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Program 
Torsdag den 5 maj 2022 
Förmiddag 
08:30 –12:20 

• Registrering 

• Gotit hälsar välkommen 

• Workshop – Optimera dina datauttag ur Skolplatsen med Filgeneratorn 
Arbetar du med eller kommer du arbeta med det systematiska 
kvalitetsarbetet genom att ta vara på data från Skolplatsen? Eller får du 
frågor som du ska besvara om din verksamhet? Filgeneratorn är verktyget 
som ger dig tillgång till data i Skolplatsen och genom att göra urval, filtrera 
och sortera skapar du dig din egna rapporter. Få en fördjupad förståelse för 
all data som finns i Skolplatsen, så att du kan ta vara på detta i din 
verksamhet. Följ upp din verksamhet och utveckla den! 

• Fika 

• Föreläsning – Proaktivitet i skolan - jobba med årshjulet 
Tänk nytt och utveckla dina arbetsrutiner för verksamhetsutveckling! Skapar 
mer tid till utveckling och förbättringsarbete. Arbeta förebyggande och med 
tydlig kommunikation om planeringsarbetet för att få genomslag för 
verksamhetsutvecklingen för dig och dina kollegor. Var med och påverka det 
som kan ge effekt för verksamheten, för barn och elever. 

• Lunch 
Eftermiddag 
13:30- 16:50  

• Workshop – Ekonomifunktioner, förbättringar i Skolplatsen 
Många gånger kommer allt administrativt arbete ut som underlag för 
ekonomiska regleringar. Ett kvalitativt administrativt arbete är 
förutsättningar för felfria underlag. Behovet av kontroll och uppföljning 
stöttas av Skolplatsen. Upplev våra nya funktioner i ekonomihanteringen 
som ger dig alla förutsättningar och möjligheter att hantera 
resursfördelning, bidrag, IKE och fakturering och underlag för attestering. 

• Fika 

• Gotit presenterar de nyutvecklade Lärarfunktionerna 
Förbättringar av Skolplatsen  pågår genom att vi lägger lärarfunktionerna i 
ett mer anpassat gränssnitt för lärarna. Detta förenklar administrationen för 
lärarna och ger enkel åtkomst till viktiga funktioner på dator, platta eller 
telefon. Förenklade funktioner för läraren leder till mindre arbetsbörda för 
administratören och verksamhetsdata samlas på ett och samma ställe för 
uppföljning och för att se trender och resultat. Var med och påverka och 
testa de nya funktionerna! 

Kväll 
 18:00 –  

• Middag 
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Fredag den 6 maj 2022 
Förmiddag 
09:00 – 12:00 

• Gotit startar dagen – modererade samtal utifrån de senaste funktionerna 
Vi fångar upp dialoger från gårdagen och leder samtal om de nyaste 
funktionerna. 

• Fika 

• Inspirationsföreläsning med Clas Malmström 
o Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats? 

Läkaren, forskaren och föreläsaren Clas Malmström är en mästare på 
att göra svåra saker lättbegripliga och lyfta fram användbara 
kunskaper som man kan tillämpa i praktiken. I dagens föreläsning 
kommer han att förklara varför arbetsglädje inte uppstår bara för att 
alla arbetsmiljö-faktorer är på plats och säkerhetsföreskrifter 
efterlevs. Arbetsglädje är inte bara ett erbjudande utan också ett 
åtagande, en möjlighet för alla som vill att jobbet ska vara ett lyft i 
livet. Men hur gör man?  

• Avslutning 

• Lunch 
 


