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Till vårdnadshavare med barn i
Degerfors kommuns grundskolor

Säker inloggning till edwise
Lärplattformen edwise.
Sedan några år tillbaka använder skolorna i Degerfors kommun en webbaserad
lärplattform; edwise. Denna är till hjälp för att uppfylla vissa av de krav som ställs på
skolan idag. En stor del av lärplattformen består av olika funktioner för att underlätta
informationsutbytet med vårdnadshavare. I denna information ingår till exempel de
omdömen som lärarna skriver om eleverna varje termin, och som gör att du som
vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling i skolan.
Eftersom denna tjänst är molnbaserad, dvs. sparas online på internet, och innehåller
den här typen av uppgifter, ställs det nu hårdare krav på att vi kan säkerställa att det
är rätt personer som kommer åt uppgifterna. Vi har därför beslutat att det från
höstterminen 2017 ska införas en säkrare inloggningsmetod för att komma åt
uppgifterna som sparas i edwise.
Vad innebär detta?
För dig som vårdnadshavare så kommer det att krävas bank-id, mobilt bankid, eller e-legitimation. Du kommer inte längre att logga in på www.edwise.se
utan på en ny sida.
En länk till denna sida finns på www.degerfors.se/skolwebben.
Elever som är uppkopplade mot kommunens trådlösa nätverk, exempelvis i skolan,
kommer inte att behöva något bank-id eller e-legitimation.
Om du av någon anledning inte har bank-id, mobilt bank-id eller e-legitimation kan
du precis som förut få informationen via traditionell pappershantering. Du behöver
då informera ditt barns mentor/klasslärare om att du vill ha informationen på det
sättet.
Saknar du konto?
Om du ännu inte ansökt om konto gör du det som tidigare, på www.edwise.se.
Har du fler frågor?
Om du har frågor eller andra synpunkter går det bra att ta kontakt med:
Anna-Lena Sandell, förvaltningschef
E-post: anna-lena.sandell@degerfors.se
Tel: 0586-482 09

Telefon 0586-481 00 | Fax 0586-483 86 | kommun@degerfors.se | www.degerfors.se
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors

