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Skolkontakten – Samlat IT-stöd för vårdnadshavares 
kontakter med grundskolan

Hur vill man som förälder att kontakterna med 
grundskolan ska fungera? 

Vill man ha information via telefon, SMS, e-post, en lapp i 
barnets skolväska eller vill man logga in i skolans IT-
system? 

Tänk om varje förälder kunde få skolinformation på precis 
det sätt som passar bäst, oavsett funktionsuppsättning 
och familjesituation. 

Under seminariet presenterar jag PTS-projektet 
”Skolkontakten” som Lunds skolors ITK-team, Certec och 
Funka just har påbörjat.



Skolkontakten 
Samlat IT-stöd för vårdnadshavares 

kontakter med grundskolan



Post och Telestyrelsen - PTS

PTS tävling: 

”Innovation för alla”

Tema:

”Förenkla för föräldrar”

PTS utsåg femton vinnare i 
den tionde omgången av 
tävlingen

Partners:

Certec, funka.nu, Lunds 
kommun och Unikum



• Certec, LTH: 

– Tidigare studie om individuella 

önskemål för kallelser och möten inom sjukvården 

– Lokala handikapporganisationer mycket positiva

• Lunds kommun:

– Samarbetet mellan hem – skola

– Vårdnadshavarnas behov – skolportal

– Bättre förutsättningar för delaktighet

– Nya digitala lösningar upphandlas

Deltagare och bakgrund



Deltagare och bakgrund

• Funka Nu:

– Helt i linje med intressen och kunskap om 

tillgänglighet, användbarhet och begriplighet

• UNIKUM:

– Leverantör av digitalt system där VH har kontakt med 

skolan

• Nära samverkan med en bred grupp av vårdnadshavare

» Lokalföreningen Attention Lund är mycket 

intresserade (ordf. Pontus Eriksson)



Kontaktpersoner

• Projektledare: Håkan Eftring, Certec, Lunds Tekniska Högskola 

• Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds Tekniska Högskola 

• Johanna Karlén, Lunds skolors IKT-team, Lunds kommun

• Pernilla Svensson, Lunds skolors IKT-team, Lunds kommun

• Susanna Laurin, Funka Nu AB

• Representant från UNIKUM



• Mycket information i många kanaler!

– Hålla reda på studiedagar, utflykter, 

matsäckar m.m.

– Föräldramöten, utvecklingssamtal

– Skolskjuts, fritids m.m.

– Extra utmaning vid funktionsnedsättning

• Många informationskanaler:

– papper, e-post, IT-system med inloggning

– Bristande tillgänglighet

Problem för vårdnadshavarna idag



Upphandlat system pedagogisk 

planering/bedömning

Lund.se



• En bred grupp av vårdnadshavare 

med och utan funktionsnedsättningar

• Nedsättningar av syn, hörsel, 

rörelseförmåga, kognitiv förmåga 

samt ADHD

• Med barn i årskurs F-9

• Olika livssituationer, olika önskemål 

För vem?



• Själv påverka information och informationsvägar, 
bättre koll, mindre stress

• Slipper påminna lärare om tillgänglig information 
och tillgängliga fysiska möten:

– SMS, telefonsamtal, stor text, kopior till andra, flera 
påminnelser, …

– Lokalval, hörselslinga, tolkar, inspelning av möten, …

• Bättre hem-skola-kontakter för alla

Nyttan för vårdnadshavarna



Vad ska vi göra?

• En kravspecifikation för ett webbverktyg

• inkl. koppling till Lunds skolors upphandlade system

• Verktyget ska bl.a.

• sortera relevant information kring barnens skolgång

• fånga individuella önskemål kring information och 

informationsvägar

• registrera speciella krav vid fysiska möten 

(lokaler, kommunikation, tolk m m)

• Klart 1:a kvartalet 2017



• En detaljerad kravspecifikation som 
underlag för kommunens avtal med 
UNIKUM

• En demonstrator på hur det kan se ut 
och fungera

• En tidplan för införandet i Lunds 
grundskolor

Målet



• Användarcentrerade metoder (workshopar, 

brainstorming, fokusgrupper)

• Utveckling med mycket tidiga enkla prototyper

Genomförande (metoder)



• Certec, LTH

– Projektledning, rekrytering, fokusgrupper, 
önskemål till prototyper, användbarhetstester, 
kravspec.

• Lunds skolors IKT-team, Lunds kommun

– Rekrytering till fokusgrupper, kontakt med lärare, 
kravspec, tidplan för implementering

• Funka Nu AB

– Tidiga prototyper, begriplighet, krav på teknisk 
tillgänglighet till Lunds kommuns avtal med lev.

• Leverantör av nytt digitalt skolsystem

– Info till vårdnadshavare, demonstrator.

Genomförande (vem gör vad?)



• Lunds kommun förvaltar resultatet

• Kravspecifikationen underlag till avtal om 

vidareutveckling av det digitala skolsystemet

Lansering av resultat



• Konferenser:

– ”Certec informerar”

– ”Funkas tillänglighetsdagar”

– ICCHP (International Conference 
on 
Computers Helping People with 
Special Needs)

• Leverantören kan använda IT-
stödet även till andra kommuners 
grundskolor

Spridning av resultat



• Handikapporganisationer:

Implementering hos

– Sjukvården

– Arbetsförmedlingen

– Försäkringskassan

• Nationellt även hos:

– Skatteverkets 

”Mina meddelanden”

Spridning av resultat




