
Kursprocess inom FO PLM
I processen sker en anmälan till en viss kurs, varvid kursadministratören tilldelar ett kurstillfälle som behöver bekräftas.

Allt utbyte av data mellan inblandade aktörer sker genom skickande av filer via e-post. Detta kan vidareutvecklas och automatiseras senare.
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Kurskatalogen är en förteckning/lista över kurser 
som för tillfället går att söka. Kurskatalogen är 
placerad på FMV PLM (externa) Sharepoint-yta. 
Den är genererad från FO PLM kursdatabas 
(Excel) som innehåller alla kurser, både tidigare, 
nuvarande och sådana som är under utveckling.
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Förteckning i Excel som innehåller 
uppgifter om vilka personer som;
- har lämnat in en godkänd kursansökan
- är tilldelade ett kurstillfälle
- har tackat ja till ett kurstillfälle
- har genomfört kurs. 
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När ansökan inkommer säkerställs att 
eventuella nödvändiga behörigheter 
finns och att ansökan i övrigt är 
korrekt ifylld.
För granskningen behövs både en 
beskrivning av kriterier för att få gå 
en viss kurs (ur kurskatalog),
och information om genomförda 
kurser för respektive person (ur 
utbildningsregister).
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Kursansökan skickas in personen med 
utbildningsbehov efter godkännande 
av resursansvarig chef, d.v.s. av 
linjechef eller projektledare.
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Varje kurs har en kursplan som bl.a. 
beskriver kursens syfte, mål och 
omfattning, samt krav på eleven.

Den med utbildningsbehov 
söker efter kurser i 
kursdatabasen.
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Förfrågan om deltagande till 
resursansvarig chef kan göras 
muntligt (direkt eller över telefon), 
men bör av spårbarhetsskäl göras 
via e-post. 
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resursansvarig chef informeras 
om hur ansökan bedömts

Resursansvarig chef får information 
om hur ansökan behandlats och ges 
möjlighet att vidta passande åtgärder 
om förutsättningar ändrats.
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Elever läggs till på de kurstillfällen 
som skapats och tas bort från 
kursansökningsregistret.
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Inplanerade kurstillfällen läggs in i 
REFhdl, samt i FO PLM kursdatabas 

Formulär i Word som används för att 
samla in synpunkter från genomförd kurs 
i syfte att succesivt förbättra den.
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