
Planedit - resursplanering 

Här är en mycket grundläggande beskrivning av Planedit. För att förstå Planedits potential för 
kurs och arbetstidsplanering i en organisation visar vi gärna mer vid ett möte. 

Planedit är en integrerad resursplaneringsmodul i TimeEdit och  är ett 
unikt planeringsverktyg för organisationens samtliga resurser - lärare, 
klasser, kurser, lokaler, utrustning m.m  

Planedit sparar tid och ger en unik överblick över planerade och 
använda resurser. 

Planedit har ett mycket användarvänligt gränssnitt. Att skapa en komplett arbetsplan för en lärare genom att 
planera och fördela arbetstiden på undervisningstid, administrativa ansvarsuppgifter, forskning m.m. är 
snabbt och enkelt. När planeringen är gjord ger den planerade undervisningstiden underlag för vad som skall 
schemaläggas. Det planerade underlaget kan även skickas ut på remiss till personal och ledning för 
bedömning, diskussion och fastställande av tjänstefördelning.

Då Planedit är helt integrerat med TimeEdit schemaläggningsmodul innebär det att också redan 
schemalagda bokningar kommer med i resursplaneringen.

Planedit ger i realtid uppföljning av schemalagda resurser vilket ger en total överblick över budgeterade och 
använda resurser. 

Arbetstiden uppdelad! 

I varje utbildningsorganisation är tjänstefördelningen nyckeln till korrekt utnyttjande av personalresurser. Det är 
också styrande för att få en verksamhet som fungerar optimalt. Att visa den totala årsarbetstiden uppdelad på 
undervisning och andra ansvarsuppgifter är grunden i Planedit.  Undervisningstid med faktorberäkning eller ”rak” 
beräkning av undervisning till  
arbetstimmar i systemet ger  
flexibilitet när årsarbetet skall  
bestämmas. Att sedan kunna  
kommunicera med inblandade  
personer i systemet gör det  
enkelt att slutföra tjänstefördelning. 



Fördelning av olika arbetsuppgifter 

En total tjänst för en anställd i utbildningssektorn består av undervisning och andra arbetsuppgifter, forskning, 
administrativa uppgifter, planeringstid och andra förekommande aktiviteter.  
Systemet varnar naturligtvis när det blir 
för mycket timmar på person, aktivitet 
eller kurs i förhållande till vad som är 
budgeterat eller satt som ramtid. 

Hur mycket tid skall kurserna ha? 

Kursplanering är en av de viktigaste arbetsuppgifterna inom en utbildningsorganisation. Hur många timmar skall 
kursen ha? Vilka olika moment skall planeras? Vilka personer skall vara inblandade? Ja det är många parametrar att 
hålla ordning på.  

I Planedit ger stöd för att i realtid se hur mycket tid som är kvar av att lägga ut på resursen, vilken person som är 
lämplig i förhållande till 
behörighet m.m. 

Har det här gjort dig nyfiken? - kontakta någon av oss på: 

TimeEdit AB 

Mikael Götesson, mikael.gotesson@timeedit.se +46 76 868 59 76 
Stefan Lövgren, stefan.lovgren@timeedit.se  +46 31 836552 
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