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Bildningsförvaltningen

Elever och vårdnadshavare i förskoleklass
och skola.

Information om informationshantering i
Inledning
Lilla Edet kommuns skolor använder en e-tjänst för att dokumentera elevernas lärande.
E-tjänsten heter Unikum. I Unikum kan eleven, elevens vårdnadshavare och elevens
samtliga lärare kommunicera om elevens lärande. Några av de saker som alla Lilla Edet
kommuns skolor ska använda Unikum till är de Individuella utvecklingsplanerna
inklusive de skriftliga omdömena, samt dokumentationen inför och under
utvecklingssamtalen. Denna information har elever och vårdnadshavare tillgång till hela
tiden, via webben. Elever kommer åt den information som hänger samman med det
egna skolarbetet och den egna kunskapsutvecklingen. Vårdnadshavare kommer att ha
tillgång till den specifika information som berör de egna barnen.
Syfte med Unikum
Unikum ska användas för att på ett smidigt och transparent sätt hantera
skolförordningarnas krav på planering, dokumentation och uppföljning av skolans
undervisning och elevernas lärande, på individ- och gruppnivå.
Informationen används även för skolornas systematiska kvalitetsarbete.
Personuppgifter
Unikum är en e-tjänst som är webbaserad och informationen kommer att lagras i det
som i vardagligt tal omnämns som ”molnet”. I praktiken kommer informationen att
hanteras av företaget Unikum som formellt är personuppgiftsbiträde till
Utbildningsnämnden i Lilla Edets kommun. Det är Utbildningsnämnden som är
ansvarig för hur personuppgifter och information hanteras i e-tjänsten.
Alla elever i Lilla Edet kommuns skolor, inklusive förskoleklass, har individuella
konton i e-tjänsten. Kontona skapas av Bildningsförvaltningen utifrån elevregistret
ProCapita. De personuppgifter som vid skapandet av konton förs upp i systemet
Unikum är förnamn, efternamn, personnummer och e-postadress. Varje användare kan
sedan själv välja att komplettera sin profil i Unikum med ytterligare information.
Vårdnadshavare ansöker om konto i Unikum genom en särskild blankett, som skolan
tillhandahåller. Vårdnadshavare som har flera barn i skolan behöver endast ett konto.
De personuppgifter som vårdnadshavare vid ansökan om konto behöver uppge och som
kommer att behandlas i Unikum är förnamn, efternamn, personnummer och epostadress.
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Som registrerad användare i Unikum har ni rätt att ansöka om information om dina
personuppgifter och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Det gör ni genom att kontakta
elevens lärare.
Informationshantering i Unikum
Att kommunicera i Unikum medför ett ansvar för varje användare. I Unikum hanteras
data i form av fritext, vilket innebär att det är den som skriver som väljer vad som förs
in i systemet. I vissa delar ska Unikum användas för den typ av information som
Datainspektionen benämner integritetskänslig information. Det handlar om den
information som innehåller värderande omdömen om elevernas kunskapsutveckling. I
system som används för integritetskänslig information krävs hög datasäkerhet för att
informationen inte ska vara åtkomlig för obehöriga. Det krävs också att varje användare
uttrycker sig på korrekt sätt och endast bedömer sådant som man ska enligt skolans
uppdrag, dvs. elevers kunskapsutveckling i förhållande till mål och kunskapskrav i
läroplaner. Värderande formuleringar om personer eller kränkande uttalanden får
inte förekomma i Unikum.
Information om närvaro i eller frånvaro från skolan ska inte hanteras i Unikum. Den
informationen ska hanteras i Skola24. Betygssättning hanteras i elevregistret ProCapita.
Frågor och synpunkter
Hör av dig till elevens lärare om du har frågor eller synpunkter på användandet av
Unikum.

Med vänliga hälsningar
Anders Nordgren
Utvecklingsledare
Bildningsförvaltningen
Lilla Edets kommun
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