Förädlad lagstiftning och
stöd för skolledare

En virtuell expert som
hjälper dig med juridiken

Som skolledare och rektor har du
dubbla roller att fylla. Du ska både
utveckla den pedagogiska verksamheten och 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 skolan.

Förädlad lagstiftning
Draftits produkter är framtagna i nära
samarbete med jurister och experter inom
skolledning. Handböckerna innehåller förädlad juridik, författade så att alla kan förstå
och applicera lagstiftningen i praktiken.
Vi hjälper din skola att bli regelsmart i de
beslut som fattas utifrån lagstiftning och
styrdokument.

Hur fungerar verktyget?



Digital handbok

Rättsdata & AD-domar



Grunden i Skolledning Expert är en digital

All relevant rättsdata från Skolverket, Skol-

juridisk handbok, som vägleder dig genom

inspektionen, Arbetsmiljöverket, domstolar,

skoljuridiken.

Barnombudsmannen och DO, finns samlade
med AD-domar och lagtexter i original.

Här finner du information om bland annat



beslutsfattning, trygghet och studiero, samt

Dessutom finns rättsdatan enkelt beskriven

systematiskt kvalitetsarbete. Med sök-

i handboken, kompletterad med svar från

funktionen hittar du enkelt vad du söker.

frågebanken och relevanta dokument.

Fråga juristen



Processguider

I Skolledning Expert kan du ställa dina

Med processguiderna får du juridisk väg-

frågor till våra juridiska experter. Du kan

ledning, steg för steg, i utvalda processer.

också ta del av vårt stora arkiv med över
1200 anonyma frågor och svar inom

Guiden kopplas till relevanta avsnitt i

skoljuridik. Chansen är att någon redan har

handboken samt dokument för processen.

ställt samma fråga som du nu sitter med.





Dokument & mallar

Alltid uppdaterad

Varje kapitel i handboken länkar till

Vi uppdaterar dig om vad som händer inom

relevanta dokument och mallar. Du kan vara

skolledning och skoljuridiken. Det kan hand-

trygg med att du får med rätt information

la om förslag på lagändringar till nya kapitel

och vägledning genom hela processen.

i din handbok.

I dokumentarkivet kan du söka bland alla

I verktyget kan du läsa alla nyheter, och

dokument och mallar som behövs för din

varje månad får du ett nyhetsbrev som

specifika situation.

summerar alla nyheter.

Alltid i våra produkter



Molnbaserat



Responsivt



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Områden du kan fördjupa dig inom




Arbetsmiljön i skolan

Kränkande behandling

Som skolledare är du ansvarig för både

Handboken hjälper dig till att ta fram bra

elever och anställdas arbetsmiljö. Med en

rutiner för detta tillsammans med doku-

Gör-så-här-guide säkrar du era rutiner,

ment för exempelvis incidentrapporter. Ni

medan frågebanken ger dig svar på hur

kan också digitalisera hanteringen med vår

man hanterar olika situationer.

digitala tjänst KB Process.

Detta är bara några exempel på områden som behandlas i produkten





Systematiskt kvalitetsarbete

Betyg & bedömning

Rektor och pedagogerna ska både vara

Ladda ner mallar för betygsättning och

delaktiga i kvalitetsarbetet. Du får veta hur

slutbetyg, samtidigt som du kan läsa om

dokumentationen ska göras, exempel på

riktlinjerna för bedömning i handboken.

hur arbetet ska bedrivas, samt hur ni inte-

I frågebanken får du till exempel svar på:

grerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet.

Vad blir betyget om jag saknar underlag?





Individuellt lärande

Frågor om skolskjuts

Elever har rätt till individuellt anpassad

Skolskjuts är ett omdebatterat område. Här

studiegång, utifrån ett åtgärdsprogram.

finns även information vem som har rätt till

Följ vår checklista för åtgärdsprogram, läs

skolskjuts, samt hur ansvaret för eleven är

rättsfall från praxis och ladda ner mallar för

fördelat innan, under och efter skolskjutsen.

processen.

Missa inte uppdateringar inom skollagstiftning och nya digitala verktyg
för en modern skola. Registrera dig för att få vårt månatliga nyhetsbrev!

Fyll i din mejladress här ...

g

Boka en visnin

Vi hjälper skolledare med juridiken

 040 25 88 80



info@draftit.se



www.draftitskola.se

Din verktygslåda för en regelsmart skola
Vi brukar säga att vi vill hjälpa till att göra skolan regelsmart. En regelsmart
skolledare arbetar proaktivt med regelefterlevnad på ett systematiskt sätt.
Genom att använda digitala tjänster som förädlar lagstiftningen, kombinerat med
processverktyg och standardiserade mallar, vet vi att du som skolledare kommer spara tid.
Alla tjänster kan användas från förskolan och upp till gymnasiet, med anpassning för både
kommunala och fristående skolor. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att hitta en lösning som
passar din verksamhet.

Missa inte våra andra produkter som hjälper dig att arbeta regelsmart

Kränkande Behandling Process är ett verktyg som digitaliserar
hanteringen av kränkande behandling, från anmälan till åtgärd,
i enlighet med skollagen och GDPR.

Skola E-learning för Kränkande Behandling är en digital kurs som
stärker er kompetens i hantering av kränkningar i skolmiljön.

