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Historien om Nova

Två astronomiintresserade killar på Ållebergsgymnasiet i 

Falköping gjorde flera olika skolarbeten tillsammans. 

Ett var att skapa ett register och utskriftprogram 

för schema…

1985 startades Nova Software AB



Idag
• Över 30 år på marknaden, samma ägare och enbart organisk tillväxt.

• Marknadsledande inom Schema och Frånvaro

• Kända av våra användare för vår support och våra produkter

• Kluriga på vår egen kammare

• Anonyma som röst och aktör inom skoldomänen

• Avsändare av flera olika varumärken

• Lite ”yrvakna” efter färdig leverans till Stockholm Stad

• Förstärker vår utvecklingsavdelning i syfte att komma ikapp och kunna 

erbjuda ett ensat Skola24 och ny funktionalitet

• Erbjuder funktionalitet för Förskola och Fritidshem

• Redo för nästa steg…



Vår position

• Vi tar ansvar, inte bara för att effektivisera skolans interna arbete utan för 

att möjliggöra alla barns och ungdomars lärande, utveckling och framtid.

• Vi ser oss som en värdeskapande och långsiktig kompetenspartner till 

skolan inom områdena #närvaroeffekten och #resurseffekten.

• Vår kompetens tillsammans med våra lösningar ger en konkret effekt på 

elevernas möjligheter till ett effektivt lärande, en ökad möjlighet att 

stötta en aktiv närvaro i skolan och ett effektivare användande av skolans 

resurser. 

• Samlar allt och kommunicerar enbart med ett varumärke som lanseras 

den 14 november på Nova dagarna.

• Vi är en synlig och påverkande aktör inom Skolan.



Vi erbjuder

• Trygghet och expertis

• Engagerat partnerskap

• Kundnära dialog kring behov och utmaningar 

• Kompetens och lösningar för att optimera 
tidsbundna processer inom skolan

#närvaroeffekten

#resurseffekten

- hantering/bokning av resurser 

• I grunden levererar vi standardlösningar

• Innovationsforum



Strategiska initiativ just nu

Ensning till en 
standardprodukt

Nya Skola24

Integrationer 
enligt SS12000

Central 
resurshantering

Lektionsexport



#närvaroeffekten

Ett stöd i arbetet med att effektivt minska frånvaron och 
strategiskt börja öka närvaron. 

• SCHEMA – grunden som gör skillnad

• MOTIVERA – för förståelse och engagemang

• REGISTRERA – avgörande för resultatet

• REAGERA – omedelbart, elevens närvaro är viktig

• AGERA- samverka i arbetet med skolnärvaro



#närvaroeffekten

Malin Green Landell/Utredningen Saknad

• Ströfrånvaro är inkörsport till långvarig frånvaro.

• Långvarig ogiltig frånvaro börjar ofta med giltig frånvaro.

• TNS Sifo* (2016): 50-70 000 elever, åk 4-9, ogiltigt eller 
giltigt frånvarande 

• Finns ingen statistik på F-3

*Prestationsprinsen & Skandias stiftelse Idéer för livet



Orsaker till frånvaro 

Sjukdom
Testar 

gränser

Problem 
hemma

Mobbning

Dåliga 
resultat

Psykisk 
ohälsa

Konflikt med 
lärare

Funktions-
nedsättning

Attityder hos 
kamrater och 

familj

Schemat
FrånvaroVem kan hjälpa eleven till närvaro?

Hur kan man hitta mönster tidigt?

Hur får vi verksamhetens intresse?



1,Elev: Ser du orsaken till frånvaromönstret?
Frånvaromönster enbart jämna veckor



2, Klass: Ser du orsaken till frånvaromönstret?
Frånvaromönster, två elever som har ej anmäld frånvaro på samma lektioner.



3, Klass: Ser du orsaken till frånvaromönstret?
Frånvaromönster, fler elever med frånvaro efter Idrott.



Frånvaro totalt för elever/skola
Frånvaro totalt för ingående elever per skola

Frånvaro tot.
(%)

Frånvaro
Anmäld (%)

Frånvaro
Ej anmäld (%)

Gr 1, F-6               
Gr 2, F-6
Gr 3, F-9
Gr 4, F-6
Gy 1

Gy 1, IM

Gy 2

Gr5, 7-9 
Gr 6, F-6
Gr 7, F-6
Gr 8, F-6
Gr 9, F-6
Gr 10, F-6
Gr 11, F-6
Gr 12, 7-9
Gr 13, F-6
Gr 14, F-6
Gr 15, F-6
Gr 16, F-6
Gr 17, F-6
Gr 18, 7-9
Gr 19, F-6
Gr 20, F-6



Använd färdiga rapporter

SKOLA24 FRÅNVARO



SKOLA24 FRÅNVARO

Använd färdiga rapporter



SKOLA24 FRÅNVARO

Skapa egna rapporter



Skola24

Måltids-
kollen



Vårt erbjudande
• Vi erbjuder lösningar och kompetens kring tidsbundna processer i syfte 

att underlätta optimering av tid och resurser i skolan.

Schema
Närvaro/Frånvaro

Förskola/fritidshem
(Resursbokning)

Förskola

fritidshem

Grundskola
F-6

Grundskola
7-9

Gymnasium

Komvux

Särskola

Kultur-/SFI/  
Hemspråk

Schemaläggning, utbildning, 
support, SLA 



#närvaroeffekten

Ett stöd i arbetet med att effektivt minska frånvaron och 
strategiskt börja öka närvaron. 

• SCHEMA – grunden som gör skillnad

• MOTIVERA – för förståelse och engagemang

• REGISTRERA – avgörande för resultatet

• REAGERA – omedelbart, elevens närvaro är viktig

• AGERA- samverka i arbetet med skolnärvaro



Nyhetsbrev

• Prenumeration

• Företaget

• Utveckling

• Nyheter

• Tips

• Anmäl på novasoftware.se



Facebook och Instagram


