
Guide för friskolor i skolvalet 2022 

Gå till admin.mittskolval.se och logga in där. Väl Kommun i vänstermenyn och sedan 
Skolor i undermenyn.  Tryck där och sök sedan upp er skola.  

Inne på er skolsida väljer ni fliken Placeringsrundor. Där ser ni alla rundor där skolan är 
med, och vilka årskurser. Här kan ni sätta kapacitet i de olika årskurserna med hjälp av 
kugghjulet. Ni kan också trycka på en runda för att hantera ansökningarna i den rundan.  

Gå in på en runda. Den översta tabellen där heter Ansökningar. I menyn i denna tabell kan 
ni ladda ner era ansökningar i Excel. Ni laddar ner dem och lägger till en kolumn i arket som 
ni döper till Prioritet. I denna kolumn rangordnar ni eleverna från 1 och uppåt. Nummer 



1 är den elev som står först på tur och så vidare. Elever ni inte vill ta in tar ni bort 
från Excelarket. Lämna inga tomma rader. Spara arket när ni är klara.  

I nästa steg laddar ni upp dessa prioriteter. Ni börjar med att, på samma sida, gå ner till 
tabellen under som heter Förtursordning. Ni trycker på Meny och sedan Ladda upp 
prioriteter. 

Ni kommer till en sida där ni uppmanas ladda upp er excelfil. Tryck var som helst i den gråa 
rutan för att komma till en ruta där ni kan söka upp er fil på datorn eller dra helt enkelt in er 
fil i rutan. Välj det aktuella bladet i arket ni vill använda (det bör bara finnas ett om ni har 
följt denna guide).  



Ni ombeds sedan göra en mappning mellan kolumnerna i arket och i databasen. Ni gör 
det genom att välja kolumner i ert Excelark i rullgardinsmenyerna. Har ni följt denna guide 
kommer de alla att heta samma sak som databaskolumnen de ska mappas mot. Det enda 
undantaget är databaskolumnen Placeringsrunda som ska mappas mot den Excelkolumn 
som heter placementRoundId.  

När alla kolumner är mappade går ni till nästa flik i högermenyn som heter Pipeline. Där 
kontrolleras att all data ni försöker ladda upp uppfyller systemets krav. Ni kör denna 
kontroll genom att trycka Kör. Om ni har följt denna guide ska alla steg gå igenom utan 
problem. Ni kan sedan trycka Ladda upp och sen är datan uppe.   



Skulle ni behöva uppdatera er lista tar ni enkelt bort er uppladdade lista genom att trycka 
på Ta bort i menyn i tabellen Förtursordning. Sedan upprepar ni proceduren.  


