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Skolmiljö Incident

Förbättra arbetsmiljön i skola och
förskola
Använd våra digitala verktyg för att löpande förbättra arbetsmiljön. Verktygen gör
det enklare att ta rätt beslut och att hantera händelser skyndsamt och rättssäkert.
Skapa en trivsam miljö för både barn, elever och medarbetare – Tack vare oss har
du svaren!

För att barn och elevers arbetsmiljö är lika viktig
som din
Skolmiljö Incident är ett digitalt verktyg som hanterar och förebygger händelser
i elevernas skolmiljö. Verktyget är utformat så att skolans medarbetare digitalt
kan anmäla risker och händelser som sedan hanteras, dokumenteras och kan
användas för förbättringar i skolmiljön.
Visste du att arbetsmiljölagen likställer elever med arbetstagare? Skolan
behöver alltså arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet, precis som på andra
arbetsplatser. Syftet med arbetsmiljölagen är att löpande identifiera och hantera
risker, olyckor och tillbud, för att på så sätt kunna undvika dem.

Skolmiljö Incident

1

Skolmiljö Incident - så fungerar det
Vi stöttar er med att hantera och förebygga
händelser i skola och förskola. Det kan till
exempel vara kränkningar, tillbud, olyckor och
riskobservationer både i elevernas skolmiljö och i
medarbetarnas arbetsmiljö.
Några av våra mest omtyckta funktioner:
Anmälningsformulär via dator, platta eller
mobil.
Bifoga foton och dokument.
Uppdatera och delegera ärenden direkt i verktyget.
GDPR-säkert.
Påminnelse vid krav på åtgärd och uppföljning.
Digital arkivering, spårbarhet och statistik.
E-learning för att säkra kompetensen.
Identifiera utvecklingsområden.

Komplettera Skolmiljö Incident med
Kränkande behandling Incident
Med rätt verktyg kan du både minska konsekvenser och förebygga
kränkningar och andra incidenter i skola och förskola, samtidigt som ni
lever upp till lagstiftningen i både skollagen och dataskyddsförordningen.

Arbetsmiljö Incident
Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren, men arbetsmiljön påverkar
alla. Hantera och förbättra arbetsmiljön i er organisation med hjälp av
Arbetsmiljö Incident.
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Förebygg med koll på helheten
Utforska arkiverade ärenden för att hitta mönster och förstå vilka förebyggande
insatser som behövs – och inte behövs som ett led i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Slipp leta efter en pärm på ett kontor någonstans. Använd
istället vår digitala arkivfunktion, som självklart är både GDPR-säker och sökbar.

”Enkelt att starta upp, kändes proffsigt från första
kontakt till praktiskt arbete i verktygen. ”
Maria Gustavsson, Elevhälsochef, Höganäs kommun

Boka din visning med oss!
Skapa trygghet och studiero i skolmiljö och arbetsmiljö genom att effektivt
rapportera, hantera och motverka negativa tillbud och olyckor i både skola och
förskola.
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/

