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SKL-chef klättrar 
på IT-maktlista

Nästan åtta av tio rektorer lägger 
upp emot 40 procent av sin 
arbetstid på administration, i 
IT-system som inte håller måttet.

Krånglig IT tynger 
stressade rektorer 
Många krångliga IT-system är en allt större tidstjuv för 
rektorer i kommunala skolor. En rektor av tre anser att 
IT-systemen är dåligt anpassade för deras behov och att 
de tar tid från det pedagogiska arbetet. 

IT-STÖD 

Rektorerna har svarat 

Den bilden bekräftar 

MARIA OTTOSON 
mo@dagenssamhalle.se

Effektivare utryckning 
med sms-bilder

ÅTTA BOSTADSBOLAG  
BRYTER MOT LAGEN

Datainspektionen har granskat åtta 
kommunala bostadsbolag och konstate-
rar att samtliga bryter mot personupp-
giftslagen när de registrerar känsliga 
personuppgifter. Bland annat har bolagen 
registrerat information om boendes 
hälsotillstånd, språkproblem, sjukhus-
vistelser och brottshistoria.

De granskade bolagen är Alingsåshem, 
Hallstahem, Helsingborgshem, Huge 
Fastigheter, Landskronahem, Sigtuna-
hem, Staffanstorpshus och Stångåsta-
den. 
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TIPS TILL APPARATEN

Så undviker du 
gräsbranden

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har lanserat 
appen Brandrisk ute som hjälper till 
att hålla koll på brandrisken i skog 
och mark. Appen innehåller 
riskprognoser för gräs- och 
skogsbränder baserat på använda-
rens position via GPS, 3G eller lokalt 
trådlöst nätverk och tips om hur man 
eldar säkrare utomhus.
PLATTFORM: Iphone och Android
PRIS: Gratis

Bristande IT-stöd 
i skolorna

 Rektorerna använder 
nästan halva sin arbetstid 
till rapportering och uppfölj-
ning, i dåligt anspassade 
IT-system.

 ”Hur väl anser du att ert  
IT-system för rapportering 
och uppföljning är anpassat 
efter dina behov?” 
Mycket bra anpassat  .... 1% 
Bra anpassat  ............ 12% 
Delvis anpassat  ......... 52% 
Dåligt anpassat  ........... 1% 
Inte alls ...................... 2% 
Vet ej  ........................ 2%

 ”Hur stor andel av din 
arbetstid bedömer du att du 
i lägger på rapportering och 
uppföljning?”  
Mer än 60 procent ..........2%
41-60 procent ............15%
21-40 procent ............47%
0-20 procent ..............32%
Vet ej...............................4%

KÄLLA: Hypergene

” Rektorerna 
måste lämna 
skrivbordet och 
delegera de 
administrativa 
göromålen.” 
Matz Nilsson, ordförande, 
Skolledarna

Nästan 600 
rektorer svarade

 Enkäten har besvarats av 
578 rektorer och biträdande 
rektorer i kommunala skolor 
under perioden 28 april- 
14 maj. De har svarat på sju 
frågor om hur mycket tid de 
lägger på rapportering och 
uppföljning, hur många sy-
stem de använder och hur 
de anser att systemen är an-
passade efter deras behov. 
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