Produktbeskrivning

” Ett systemstöd för samverkan
mellan politiken, regelverk,
förvaltning och skola. ”

Hypergene® KOMMUN för Skolverksamheten
Inom skolans värld kan det vara en utmaning att både nå kommunpolitikernas målsättning
och verkställa det Skolverket föreskriver. Med knappa resurser och kvalitativa krav på sin
verksamhet är en effektiv planering av resurser, budgetering av tillgängliga medel och uppföljning av resultat viktigt för att nå de målsättningar som finns i de nationella målen.
Hypergene® KOMMUN samlar och presenterar information för hela skolområdet. Nyckeltal baserade på både kvalitativ och ekonomisk information beräknas kontinuerligt och automatiskt. Automatiseringen gör att mycket administrativ tid kan sparas. Med systemstödet
Hypergene® KOMMUN kan skolans olika enheter i en och samma lösning planera, budgetera,
kvalitetsutveckla och följa upp sin verksamhet. Lösningen bidrar till att lärare, skol-, förvaltnings- och kommunledning får en samlad bild av verksamheten och kommunen och Skolverkets olika perspeketiv kan enklare förenas. Stödet hjälper verksamheten att fokusera på det
förändringsarbete som krävs för att öka skolans kvalité.
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Så fungerar applikationerna
Hypergene® KOMMUN är en uppsättning beslutsstödsapplikationer som gör att information från skolområdet kan hanteras och presenteras på ett samlat sätt. Applikationen Skola
hämtar information från olika skolsystem och bidrar till att rapporter snabbt och smidigt kan
tas fram. När flera applikationer används tillsammans utgör lösningen ett effektivt stöd för
det systematiska kvalitetsarbetet. Helt i linje med de allmänna råd som Skolverket ger ut. Det
är fullt möjligt att starta upp med delar av lösningen och allt eftersom bygga vidare med fler
applikationer och funktioner.

www.hypergene.se

Ett effektivt stöd i det systematiska kvalitetsarbetet
Hypergenes applikationer för Skola och Verksamhetsplan underlättar det systimatiska kvalitetsarbetet väsentligt. Information från flera verksamhetssystem och enkäter sammanställs
automatiskt samtidigt som viktiga nyckeltal skapas. I lösningen kan mål på olika nivåer både
sättas och följas upp. Vidare kan sedan resultat analyseras och kommenteras i kvalitetsredovisningen.
Viktiga nyckeltal beräknas med automatik
Hypergene® Skola sammanställer och rapportera viktig verksamhetsinformation och beräknar intressanta nyckeltal. Applikationen erbjuder många användbara vyer och har funktioner
för områdena barnomsorg, grundskola och gymnasium. Applikationen tillgodoser såväl skolchefers behov ute i verksamheten, som förvaltningslednings och controllers, på central nivå.
I Hypergene® Verksamhetsplan går det att dokumenterat och strukturerat både sätta upp
mål, följa hur väl målen nås samt se vilka steg som tas i förbättringsarbetet. I applikationen
sätts övergripande mål för hela kommunen. Dessa bryts därefter ned, till att bli mer specifika
för skolområdet och kompletteras med mål som överensstämmer med Skolverkets nationella
mål. Varje skolenhet kan sedan, kopplat till övergripande mål, skapa mer detaljerade mål
och planera vilka aktiviteter som behöver genomföras. I den dagliga verksamheten återrapporteras sedan aktiviteternas status löpande. Kommentarer som förklar och ger bakgrund
till utfall lämnas i en periodvis uppföljning. Dokumentering, rapportering och analys utgör
tillsammans ett värdefullt underlag för att fastställa om ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Med fokus på kvalité
Kvalitetsarbetet redovisas regelbundet, enligt kommunens årshjul, till verksamhetens olika
intressenter. Kvalitetsredovisningen inom Hypergene ger respektive enhet möjlighet att ytterligare göra fördjupade analyser och kommentarer kring utfallen. Denna redovisning är ett
värdefullt material i den samlade analysen av aktuell status.
Via portaler inom Hypergene® KOMMUN kan resultat redovisas på ett samlat och överskådligt sätt. Tack vare att lösningens pedagogiska uppbyggnad får användarna, kopplade till
specifika ansvarsområden, direkt tillgång till aktuell verksamhetsinformation. För att skapa
en delaktighet bland personal, elever och vårdnadshavare kan valda delar av presentationerna även publiceras på externa webbsidor.
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Hypergene® KOMMUN är ett systemstöd stödjer det
systematiska kvalitesarbetet.

