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Skolledning Expert

Tolka och använd
skoljuridiken
Som skolledare och rektor har du dubbla roller
att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska
verksamheten samt vara en god chef och stöd för
dina medarbetare.
Med Skolledning Expert får du en digital handbok
som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning
och styrdokument som berör den kommunala
skolverksamheten. Våra verktyg är anpassade för både
kommunala och privata skolor och förskolor.
Några av våra mest omtyckta funktioner:
Sökbar digital handbok – vad säger lagar, praxis och regelverk?
Så här gör du rätt – processer, råd och stöd.
Omvärldsbevakning - nyheter som påverkar regelverken.
Frågebank – över tusen frågor med svar från våra sakkunniga experter.
Frågeservice - ställ din fråga direkt till experten med svar inom 48 h.
Rätt mall och blankett – använd aktuella dokumentmallar.
E-learning – för kompetensutveckling.

Komplettera Skolledning Expert med
Kränkande behandling Incident
Stöttar er i arbetet med att få bort kränkningar från skolmiljön. Verktyget
hanterar hela processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd
och uppföljning.

Skolmiljö Incident
Hjälper er att skapa en trygg och motiverande miljö för eleverna genom att
underlätta hanteringen av tillbud, olyckor och riskobservationer i
skolmiljön.
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Fördjupa dig i flera områden
Arbetsmiljön i skolan
Som skolledare är du ansvarig för både elever och anställdas arbetsmiljö.
I fliken Råd och stöd säkrar du era rutiner, medan frågebanken ger dig
svar på hur man hanterar olika situationer.

Kränkande behandling
Handboken hjälper dig till att ta fram bra rutiner för detta tillsammans med
dokument för exempelvis incidentrapporter. Ni kan också digitalisera
hanteringen med vår digitala tjänst Kränkande behandling Incident.

Systematiskt kvalitetsarbete
Rektor och pedagogerna ska både vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Du får
veta hur dokumentationen ska göras, exempel på hur arbetet ska bedrivas,
samt hur ni integrerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet.

Betyg och bedömning
Ladda ner mallar för betygsättning och slutbetyg, samtidigt som du kan läsa
om riktlinjerna för bedömning i handboken. I frågebanken får du till exempel
svar på: Vad blir betyget om jag saknar underlag?

Individuellt lärande
Elever har rätt till individuellt anpassad studiegång, utifrån ett
åtgärdsprogram. Följ vår checklista för åtgärdsprogram, läs rättsfall från
praxis och ladda ner mallar för processen.

Frågor om skolskjuts
Skolskjuts är ett omdebatterat område. Här finns även information vem som
har rätt till skolskjuts, samt hur ansvaret för eleven är fördelat innan, under
och efter skolskjutsen.
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Ta snabba och korrekta beslut
Logga in och ta genvägen till gällande lagar och regelverk. Hitta snabba svar på
frågor du har här och nu – med lättolkade förklaringar länkade till de senaste
styrdokumenten. Behöver du hjälp på vägen finns processer och guider till din
hjälp.

” Vi har stor nytta av Skolledning Expert eftersom

vi inte har en egen jurist i kommunen. Verktyget
fungerar utmärkt som vägledare i juridiska frågor
som rör våra verksamheter.

”

Ulf Andersson, Utvecklingsledare, Gullspångs kommun

Boka din visning med oss!
Ta rätt beslut om reglerna kring skolskjuts, åtgärdsprogram, anpassad studiegång,
disciplinära åtgärder, skolfrånvaro, trygghet, studiero med mera.
Läs mer och boka din visning

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech.

Maila oss: info@draftit.se
Ring oss: 010 – 188 97 25
Läs mer på visma.se/draftit/

