
 

 

 

SYSTEMATISK KVALITETSUTVECKLING 
ETT MÅSTE FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA 

Vet du hur din skola egentligen utvecklas över tiden? Vad som går bra och 

vad som går mindre bra? Får du enkelt tag den information du behöver för 

att styra din skolas kvalitetsutveckling? 

Tänk om du kunde hämta all information i form av analyser, rapporter och 

nyckeltal på ett ställe. En sammanställning av det du behöver och med 

information från alla dina datakällor och system? 

Tänk om du t ex kunde: 

• följa en klass betygsutveckling och få automatiska prognoser för vilka 

elever som kan ha problem att nå gymnasiet? 

• få information från Skolverket anpassad till din skolas verklighet t ex ur 

SALSA? 

• få en helhetsbild över all personal som verkligen finns i skolan? Inte bara 

de som finns i personalsystemet? 

All data sorterad på klass, kön, ålder, lärare, kategori lärare, roll för personal, och 

mycket annat – allt säkrat utifrån den svenska lagstiftningen. 

Mata andra system 

Tänk om du också kunde få ut hela skolans information från ett ställe oavsett 

vilket system det kommer ifrån och sen mata det till andra system. Få 

automatiska rapporter till Skolverket, data till dina andra analysprogram och 

t o m till dem på skolan som vill göra egna tjänster och bearbetningar. 



 

 

 

 

IVIS QDB – basen för skolans kvalitetsutveckling 

IVIS QDB (Quality Data Base) blir din bas för skolans systematiska 

kvalitetsutveckling 

IVIS QDB ger dig möjlighet att få regelbundna rapporter om det du vill veta 

genom att hämta data från alla dina olika system och sammanställa 

nyckelfaktorerna. I realtid om du vill. Och sen kan du exportera all strukturerade 

data till andra system, om du vill. 

IVIS QDB är ett projekt 

iVIS QDB är ett projekt som vill skapa allt det du just läst. Föreningen Sambruk 

har tidigare fått finansiering från VINNOVA och skapat en databas (iVIS) med 

säkerhet och kommunikation som ligger i botten för iVIS QDB. Det betyder att vi 

kan samla ihop all nödvändiga data. Men vi har ännu ingen rapportdel. 

Vi söker kommuner 

Nu söker Sambruk kommuner som ser nyttan av iVIS QDB och som kan bidra 

med att definiera vilken information som ska ingå i rapporterna. Och från vilka 

system den ska komma. 

Parter 

Projektet genomförs genom en samverkan mellan: 

• Medlemskommuner inom Föreningen Sambruk (100 kommuner i 

Samverkan) 

• CGI – Sveriges största konsultorganisation inom IT 

• imCode Partner AB – teknikleverantör 

• Skolor 

 

Låter det intressant och vill du veta mer? 

Ta kontakt med: 

Britta Sandblom, britta.sandblom(at)sambruk.se 

Mobil: 073-341 54 10 

 


