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Registrera ärenden i Prorenata
Manualen visar hur du skapar ett ärende i Prorenata utifrån de mallar vi har i
Nackas kommunala skolor för ärendetyperna Särskilt stöd, Elevärende och
Disciplinära ärenden. Oavsett vilket ärende du skapar så följer du samma struktur
som visas i den här manualen.
Vi går också igenom hur du byter ansvarig på ett ärende för signering med
BankID och visar hur lärare kan anmäla ärenden till EHT via ett webbaserat
formulär.
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1. Översikt av ärendetyperna Särskilt stöd,
Elevärende och Disciplinära ärenden
Här visas vad mallarna innehåller. För att se hur du får fram mallarna gå vidare till
punkt 2. Registrera ärende i Prorenata.

Särskilt stöd
Under Särskilt stöd finns följande mallar:
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Elevärende
Under Elevärende finns följande mallar:
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Disciplinära ärenden
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2. Registrera ärende i Prorenata
1. För enklare hantering är det bra om du lägger till de skolor som du arbetar med
så att de syns på startsidan. Klicka på länken i bilden för att lära dig om hur du
lägger till dina utvalda skolor.

2. Klicka på din skola för att få upp eleverna. Du kan också välja att söka efter en
elev i sökrutan.

3.Välj den elev som du ska skapa ett ärende på.

4. Klicka på pilen för att fälla ut menyn under Använd elev för att och klicka
därefter på skapa ärende
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5. Här väljer du nu vilket slags ärende du ska skapa. Du väljer mellan
ärendetyperna Särskilt stöd, Elevärende och Disciplinära ärenden. När du skapar
ett ärende behöver du först skapa själva ärendet genom att välja ärendetyp. Sedan skapar du en
anteckning på ärendetypen där du dokumenterar själva ärendet.
Skapa ärendet, välj en rubrik och klicka sedan på spara. Nu är ärendet skapat och
syns på elevens sida.
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7. Klicka på ärendet och sedan:
•
•
•

ny anteckning och
särskilt stöd
välj sedan vilket sorts ärende du ska skapa

8. Fyll i informationen som finns i ärendet. Observera att skärmdumpen endast visar en
del av den informationen du ska lägga in. Använd dig av hjälpanteckningarna som finns
genom att föra muspekaren över frågetecknet.
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9. För vidare hjälp använd Prorenatas bruksanvisning eller Prorenata E-learning
som du når via ikonen livbojen.

3. Byta ansvarig på ett ärende för signering med BankID
Här går vi igenom hur du som har skapat ett ärende kan utse en annan ansvarig
på ett redan befintligt ärende så att den personen sedan kan signera. I punkt två i
manualen ser du vilka ärenden som ska beslutas av rektor.

1. Sök upp den elev där du vill ändra ansvaret, se till att du är i Elevakt

2. Klicka på ärendet och sedan redigera anteckning
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3. Nu syns ärendet som är skapat sedan tidigare och du ser vem som är ansvarig.
För att byta ansvarig klickar du på pilen till höger om namnet. Då kan du skriva
ansvarigs namn i sökrutan, glöm inte att spara ditt val.
Observera att du kan välja ansvarig redan då du skapar ett nytt ärende, se punkt
åtta här i manualen Registrera ärende i Prorenata.

4. Ärendet visas nu hos den ansvariga personen i Signeringskorgen som då kan
välja ärendet och signera med BankID. För att bläddra mellan ärendena så
använd pilarna till höger i bild.
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Funktionsbrevlåda - Anmäla ärenden till EHT
Det är möjligt för lärare som inte är användare i Prorenata att anmäla ärenden till
EHT via ett webbaserat formulär. Det är upp till varje skola att besluta om man
vill använda sig av formuläret eller inte.
När anmälan har gjorts kommer den att hamna i en brevlåda som kallas för
funktionsbrevlåda i Prorenta. Funktionsbrevlådan kan kopplas till en person inom
EHT som är mottagare av ärenden.
Skolan meddelar nkssupport@nacka.se om man vill slå på funktionen och vem
som ska ta emot anmälda ärenden i Prorenata.
Länk till formulär: https://journal.prorenata.se/contactform/nackakommun/eht/
1. Du ser anmälningarna under Meddelanden och sedan får du välja fliken
Funktionsbrevlåda.

2. Klicka på ärendet för att öppna ärendet. Nu kan du välja att tilldela ärenden till
en kollega eller att föra in ärendet på ett befintligt ärende eller skapa ett ärende.
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