
Hallå till dig som letar lärplattform för grundskolan/fritidshem
 

Håller du med om att punkterna på baksidan är viktiga när man väljer 
leverantör av lärplattform? Isåfall borde vi boka in ett möte med er! 
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Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se

INFOMENTOR FÖR 

 GRUNDSKOLAN/FRITIDSHEM



Att det är smidigt för vårdnadshavare att ta till sig 
information och att kunna meddela skolan?

InfoMentors app för vårdnadshavare är marknadsledande 
och föräldrar som använder den är nöjda med hur enkelt 
den fungerar. Den fungerar på både iOS samt på Android. 
Appen genererar pushnotiser när något nytt har hänt.  
 
Att leverantörens support är tillgänglig och hjälp-
sam?

Vår support håller världsklass! I snitt behöver man inte 
vänta mer än 20 sekunder innan vi svarar i telefon och 
e-post svarar vi på inom några timmar. Våra kunder är 
mycket nöjda med supporten som alltid är vänlig, hjälp-
sam och tillmötesgående! Dessutom får all personal kon-
takta supporten om de behöver hjälp!

 
Att lärplattformen är byggd på modern teknik?

Det webbaserade gränssnittet för personalen är modernt 
och intuitivt. Dessutom kan man som skola eller kommun 
göra egna inställningar för att anpassa systemet till era 
pedagogiska processer. Det ingår även en native app för 
personalen som fungerar lika bra på iOS som på Android. 
I appen kan pedagoger sköta frånvaro, incheckning och 
utcheckning samt dokumentation på ett mycket enkelt 
sätt.

 
Att leverantören kan hjälpa till med implemente-
ringen?

Efter mer än tjugo års erfarenhet av att leverera digitala 
system till utbildningssektorn vet vi en sak: införande- 
projektet är avgörande för en lyckad implementering! 
Om ni inte kommer igång med användandet av syste-
met så beror det förmodligen på att ni har misslyckats 
med implementeringen! Vi vill att ni ska lyckas! Därför har 
vi personal som har lång erfarenhet av en lyckad digita-
lisering med erfarenhet från att ha jobbat i en kommun 
med att implementera en lärplattform och med erfaren-
het från att ha infört kvalitetssystem i näringslivet. Dess-
utom erbjuder vi en mängd stödmaterial som ni enkelt 
kan anpassa till era egna riktlinjer och gratis lättillgängli-
ga utbildningsfilmer.

Att systemet fungerar som verktyg i ert systematis-
ka kvalitetsarbete?

Vi vågar påstå att vi är marknadsledande när det kommer 
till statistik och analys. I vår Analysmodul kan ni visuellt 
och överskådligt titta på viktiga data som hjälper er att ut-
veckla verksamheten. Ni kan till exempel titta på statistik 
över bedömningar i matriser, betyg, extra anpassningar, 
åtgärdsprogram och mycket mer.  

Att leverantören tar säkerheten på stort allvar?

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att de har 
en leverantör som jobbar systematiskt med säkerheten! 
Därför genomför vi regelbundet säkerhetstester i form av 
penetrationstest för att försäkra oss om att vi har ett sys-
tem som man kan lita på! 

Vi har ett avancerat kvalitets- och ledningssystem som 
revideras varje år utifrån en extern revision. Med andra 
ord:  vi tar säkerheten på största allvar!

Att ni har en leverantör som lyssnar på er?

Vår utveckling av systemet är helt och hållet användar-
driven. För att lyckas med det så har vi gjort det enkelt 
för våra kunder att vara med och påverka utvecklingen. 
Via vår hemsida kan man lämna in utvecklingsförslag, vi 
har återkommande webbinarier där vi går igenom kom-
mande utveckling, vi har fokusgrupper inför speciella 
utvecklingsprojekt, bjuder in till användarträff och har 
kontinuerliga möten med våra kunder. Allt för att förstå 
hur vi ska prioritera för att våra kunder ska få den bästa 
lärplattformen på marknaden. 

Att leverantören har erfarenhet och kunskap?

Vi startade 1999 och är idag en av de största leverantörer-
na av lärplattform på den svenska marknaden. Bara i Sve-
rige är det fler än 1500 förskolor och skolor som är våra 
kunder och hundratusentals   användare loggar dagligen 
in i vår lärplattform. Dessutom finns vi också på Island, 
i England, Schweiz och Tyskland. Förutom ett mycket 
kompetent utvecklingsteam så är vi flera medarbetare 
med bakgrund som lärare och skolledare. För oss är det 
en självklarhet och en förutsättning för att kunna leverera 
det vi gör! 

Att ni kan göra det mesta på ett ställe istället för i 
flera olika system?

InfoMentor är ingen helhetslösning, men mer heltäckan-
de än de flesta. Det innebär att personal kan sköta från-
varo och närvaro, planering, kommunikation och doku-
mentation på ett och samma ställe. Som vårdnadshavare 
sköter man allt det dagliga i InfoMentors app. Enkelt och 
smidigt för alla.

Att ni på riktigt vill jobba med måluppfyllelse i skolan 
och fritidshemmet?

I InfoMentor kan dokumentation göras både på individ-
nivå och gruppnivå kopplat till läroplanens mål. Detta för 
att underlätta pedagogernas arbete i att uppfylla läro-
planens mål och att VARJE elevs utveckling och lärande 
främjas. Detta är en förutsättning för att senare kunna 
analysera och bedöma undervisningens kvalitet på sko-
lan och i hela organisationen.  InfoMentor ger er värde-
fulla insikter i ert SKA-arbete!  

Om du håller med om ovanstående så borde ni 
boka ett möte med oss. Det är kostnadsfritt och 
kan genomföras antingen via webben eller på plats 
hos er. 
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