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DATABAS & ADMINISTRATION

SODA – Stöd för Samhällsorientering

Sammanfattning av nyckelfunktioner

 > Skapa kurser och studiebesök.

 > Schemalägga kurser och studiebesök.

 > Registrera deltagare på kurser och studiebesök.

 > Närvaroregistrering av deltagare och uppföljning för  
deltagare som registrerats på en kurs eller ett studiebesök.

Läs mer på apper.com/sv/produkter/soda/

Enkel och trygg  
administration 
för kommunal 
verksamhet 

inom samhälls-
orientering! 

SODA är ett webbaserat administrativt verktyg utvecklat tillsammans 
med Göteborgs Stad för att förenkla och effektivisera hantering av  
kommunala utbildningar inom samhällsorientering.

Detta whitepaper visar hur kommun och myndighet kan planera och genomföra utbildningar med effektiva funktioner för  
hela utbildningsadministrationen samlad på ett ställe. SODA vänder sig till er inom kommunal verksamhet och myndighet som  
planerar, samordnar och genomför utbildningar i samhällsorientering. Med SODA kan arbetet underlättas och effektiviseras 
och man kan korta ledtiderna för de nyanlända att påbörja sin utbildning inom samhällsorientering.



Kontakta oss gärna för mer information
Apper Systems AB | info@apper.se | Tel. +46 31 10 70 70 www.apper.se

SODA – Stöd för Samhällsorientering
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Planering
I SODA planeras, skapas och hanteras utbildningar och  
studiebesök. 

Ansökning och registrering
Administratörer och handläggare ansöker och registrerar 
nya deltagare direkt i verktyget. 

Antagning
På varje deltagares profil kan en Administratör registrera  
deltagare på antingen en intresseanmälan eller en klass 
baserat på det språk som eleven talar. Om deltagaren blir 
anmäld till en klass så skapas en PDF-fil med en kallelse som 
administratören sedan kan skriva ut och skicka till deltaga-
ren. När en deltagare är registrerad i en klass så skapas en  
deltagarlista för t.ex. närvarohantering.

Närvarohantering

All närvaro och deltagande på utbildningar och studiebesök  
registreras direkt i SODA.

Med de olika behörigheterna som Administratör eller Lärare  
kan närvaro registreras för elever efter avslutad lektion. 
Efter ett avslutat studiebesök kan endast en Administratör 
registrera deltagarens närvaro..

Behörighet för ändringar

En Administratör kan ändra tid, plats, rum och annat som 
tillhör en klass eller lektion. När en ändring är utförd läggs en 
rad till i kommentarsfältet som berättar vem ändringen är 
utförd av och datum på ändringen. Lärare eller handläggare 
kan då se att en ändring är utförd genom att t.ex. en lektion 
blir rödmarkerad.

I många svenska kommuner är utbildningsverksamheten 
inom verksamhetsområdet samhällsorientering omfattan-
de. Stora grupper med många kursdeltagare ska hanteras. 
Många kommuner samordnar och genomför dessutom 
utbildningarna i en samverkan, vilket ställer höga krav på en 
komplett och trygg hantering.

I SODA hanteras både kursdeltagare och utbildningar i ett 
och samma verktyg vilket gör att användare inom kommunal 
verksamhet för samhällsorientering för nyanlända har tillgång 
till samma information. Onödig administration och risken för 
fel minskar avsevärt.

Användningsområden i SODA

Komplett och trygg hantering av utbildningar

Schemaläggning
Schemaläggning görs direkt i SODA utan externa program. 
När man lägger schema så förhandsgranskar man först om 
klassrum och tider är tillgängliga.

Fler funktioner i SODA

Intyg & Diplom
Intyg och diplom kan enkelt skrivas ut till deltagare som  
slutför utbildningen.

Bokning av lokal
Bokning av lokal och rum för annan aktivitet då lokalen inte är 
tillgängligt för undervisning. 

När man bokar ett studiebesök och väljer samlingsplats i ett 
klassrum som redan är upptaget, får man välja en tillfällig 
samlingsplats. Exempel på detta kan vara ”vi möts på ...”

Statistik         
Det går att få ut och exportera statistik i Excelformat av en 
mängd mätetal direkt från SODA. 

Behörig Administratör kan ta fram:

• Totalt antal registrerade/intresseanmälda deltagare
• Antal startade kurser, antal avslutade klasser
• Antal intresseanmälda deltagare
• Genomsnittliga väntetider från registrering.

En sökfunktion på statistiksidan finns där användaren kan 
söka på datum, språk, deltagarkommun, ansvarig användar-
grupp, klasslärare, kön och målgrupp.


