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För att använda Kulturkartans funktioner krävs ett konto.
Längst upp till höger i Kulturkartan finns funktionen Logga in som leder direkt till inloggningssidan samt
menysymbolen som ger valen Logga in, Nytt konto och Återställ lösenord.

1. Från inloggningssidan, välj Registrera nytt konto

2. Fyll i konto- och personuppgifter. För att kontot ska kunna registreras krävs ett samtycke till
uppgiftslagring. Först när samtycket är ikryssat syns knappen för Registrera nytt konto.

3. När kontot är registrerat väljs behörighet ur rullist.
- Bokare väljer vilken förskola/skola platser ska kunna bokas för och om kontoinnehavaren är
kulturombud. Fler förskolor/skolor kan läggas till efter att kontot är skapat.



Ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in.

Användare som glömt lösenord använder funktionen Jag har glömt mitt lösenord. Vidare instruktioner
skickas till den e-postadress som anges.
Lösenord kan även ändras av användaren själv I inloggat läge via Användaruppgifter.



Under Mina sidor finns de funktioner som är knutna till det personliga kontot; Användaruppgifter,
Behörighetsförfrågningar, Bokningar, Bevakningar, Enkäter och Fördelningar.

1. Fält för användarens namn. Detta namn visas till höger i den övre blå listen i inloggat läge.
2. Användarnamn väljs vid skapandet av kontot och kan inte bytas.
3. Lösenord visas aldrig men kan ändras av användaren.
4. Den E-postadress som är angiven är mottagare av samtliga meddelanden. Fältet kan ändras av
användaren.
5. Telefonnummer är ett valfritt fält och finns för att förstärka möjlighet till kontakt. Fältet kan ändras av
användaren.
6. Ålder/årskurser kan fyllas i för att ställa in visningen av evenemang på Kulturkartans startsida. Endast
evenemang riktade till vald målgrupp visas på startsidan i inloggat läge. Fältet kan ändras av användaren.
7. Behörigheter. Här visas vilken eller vilka behörigheter användaren har. För behörighet Bokare finns
möjlighet att fylla i vilken eller vilka förskolor/skolor platser ska kunna bokas för och om personen är
kulturombud.
8. Som användare går det härifrån att begära ytterligare behörighet.
Efter alla ändringar, glöm inte att spara.



Under Behörighetsförfrågningar på Mina sidor visas användarens egna tidigare eller aktuella
behörighetsförfrågningar.
Under Mina bokningar visas alla bokningar som är knutna till de förskolor/skolor som användaren är
behörig att boka för. Observera att flera användare kan vara knutna till samma förskola/skola. I dessa falla
visas samtliga bokningar, oavsett användare.

i de fall då ett evenemang är fullbokat eller inte har tillräckligt många lediga platser kan en användare sätta
upp sig på väntelista (se kapitel 3. Bokning) och få meddelande om platser blir lediga. En bokare ser en
översikt över de bevakningar som finns för den eller de förskolor/skolor som bokaren har behörighet för.
Det finns också möjlighet att välja att se samtliga bevakningar eller endast de där bokningar ännu inte har
gjorts.

Under Enkäter visas en användares eventuellt obesvarade enkäter. Enkät skickas ut till medföljande vuxen
direkt vid tillfället för ett evenemang. Enkäterna finns till för att kulturförvaltningen ska kunna ta del av
hur evenemangen upplevts av förskolor och skolor.



Under Fördelningar visas alla erbjudanden om platser som är knutna till de förskolor/skolor som
användaren är behörig att boka för.



För att kunna boka krävs att användaren har ett bokningskonto och är inloggad. En Bokare kan boka för
samtliga åldrar och klasser på den/de förskolor eller skolor som bokningskontot är knutet till.

När ett evenemang blir bokningsbart går ett e-postmeddelande till berörda förskolor/skolor. Evenemang
blir bokningsbara löpande under terminen. Platser blir alltid bokningsbara kl 08.00. Bokaren når
evenemangssidan antingen via länk i e-postmeddelandet som har skickats ut eller genom att logga in på
kulturkartan.malmo.se. På evenemangssidan, scrolla ner till kalendariet/listan över tillfällen och välj önskat
tillfälle. Till höger om tillfällets tid visas hur många lediga platser som finns vid aktuellt tillfälle. Genom att
klicka på ett tillfälle i kalendern/listan visas till höger på sidan information om datum, tid, plats, adress och
antal lediga platser. Genom att klicka på Visa tillfälle kommer en specifik evenemangssida för valt tillfälle.
För att boka, klicka på Boka.

1. Ur rullist väljs önskad förskola/skola som bokningen ska gälla för. För behörighet Bokare visas endast
den eller de förskolor/skolor som bokaren har behörighet att boka för. Om platserna fördelats på
klassnivå väljs även klass. Om platserna fördelats på skolnivå är fältet för klass dolt.
2. Om evenemanget tillåter bussbokning, finns ett val för att boka buss. Om bussbokning väljs kommer
en informationstext upp som meddelar att "Bussbolaget kontaktar medföljande vuxen via e-post om
hämtningstider och upphämtningsplats".
3. Ange hur många barn och vuxna bokningen gäller för. Om rullstolsplatser fylls i inkluderas dessa i antal
barn. Antal platser tillgängliga för er anger hur många platser som har fördelats till vald grupp. Antal
platser tillgängliga totalt anger hur många bokningsbara platser som finns vid valt tillfälle.
4. Meddelande till arrangör kan användas om bokare behöver meddela arrangören något speciellt. Om en
bokning görs med meddelande till arrangören skickas per automatik ett e-postmeddelande till
kontaktpersoner för aktuell arrangör samt Admin.
5. I fältet för Medföljande vuxna är bokande persons uppgifter per automatik ifyllda. Dessa kan ändras
eller tas bort genom knapparna till höger. Det är också möjligt att lägga till fler medföljande vuxna genom
att klicka på den gröna knappen för Lägg till medföljande vuxen. Medföljande vuxna samt bokande



person får följande e-postmeddelanden; bokningsbekräftelse, eventuella ändringar i evenemang,
påminnelse om evenemanget dagen innan det sker, enkät samt eventuell påminnelse om enkät.
6. För att bokningen ska genomföras, klicka på Boka.

När en bokning har genomförts skapas en bokningsbekräftelse med ett bokningsnummer samt
information om evenemanget och bokad grupp. Bokningsbekräftelsen skickas via e-post till bokaren,
medföljande vuxna, kulturombud för aktuell förskola/klass samt eventuell mentor/klasslärare hämtad från
Extens.

Med fördjupningsevenemang menas att ett evenemang är knutet till ett eller flera tidigare evenemang. Det
kan till exempel vara en dansworkshop knuten till en tidigare dansföreställning eller en fortbildning för
pedagoger knuten till en film som visats som skolbio.

Evenemang A: en film med 200 platser.
Evenemang B: en workshop med 50 platser ligger som fördjupningsevenemang kopplat till evenemang A
Evenemang C: en lärarfortbildning med 30 platser ligger som fördjupningsevenemang kopplat till
evenemang B och därmed också till evenemang A



Till A kan alla boka som erbjudits platser.
Till B kan 50 stycken av de som bokat A boka.
Till C kan 30 stycken av de som bokat B boka.
Dvs för att kunna boka workshopen (B) måste filmen (A) bokats.
För att kunna boka lärarfortbildningen (C) måste workshopen (B) bokats.

Utifrån en bokningsbekräftelse kan ändringar göras i en bokning. Platser kan läggas till under förutsättning
att förskolan/klassen har tillgängliga platser. Medföljande vuxna kan ändras eller läggas till. Om ändring
görs i en bokning skickas ett e-postmeddelande till bokaren, medföljande vuxna, kulturombud för aktuell
förskola/klass samt eventuell mentor/klasslärare hämtad från Extens.

Utifrån en bokningsbekräftelse kan platser avbokas via knappen Avboka.



För att avbokningen ska gå igenom måste ett skäl till varför platserna avbokas fyllas i. Om bokningen även
innehåller en bussbokning måste bussen avbokas hos bussbolaget
mailto:kulturbussarna@bergkvarabuss.se

Om ett evenemang är fullbokat eller om det inte finns tillräckligt många platser till önskad grupp finns det
möjlighet att få ett meddelande om platser eventuellt avbokas.
Klicka på Sätt upp dig på väntelista.

I nästa steg är det möjligt att ange minsta antal lediga platser för att meddelandet ska skickas. Detta för att
användaren inte ska få meddelandet om det inte finns tillräckligt många platser för önskad grupp.
I rutan för Egen notering finns det möjlighet för användaren att skriva något som sedan visas på
översikten för Bevakningar under Mina sidor.



