Datum

2020-04-08

Information till vårdnadshavare om dokumentation
på förskolorna i Degerfors
Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och
analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens
mål och intentioner, enl Lpfö 98/18.
Förskoleverksamheten i Degerfors har beslutat sig för att använda det digitala
verktyget Unikum. Unikum är ett verktyg för förskolans systematiska
kvalitetsarbete samt en kommunikationskanal mellan hemmet och förskolan,
främst angående barns utveckling och lärande.

Vem ser informationen om mitt barn och mig?
Verksamhetens dokumentation kan ses av pedagoger på förskolan,
förskolechefer, specialpedagoger samt vårdnadshavarna på förskolan.
Dokumentationen om ditt barn kan endast ses av dig som vårdnadshavare samt
pedagoger på avdelningen och i gemensamma tvärgrupper, ansvarig
förskolechef samt specialpedagoger.
Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga
personer och får således inte kopieras eller delas till andra i sociala medier
såsom t ex Facebook och Instagram.

Är informationen säkert lagrad?
Informationen skickas krypterad över internet. Unikums servrar, som
informationen lagras på, står i bevakade och skyddade driftcentraler. Systemen
övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av
informationen sker löpande. Med jämna mellanrum flyttas extra
säkerhetskopior av bevakningsföretag till annan ort än driftcentralen. Systemen
är skyddade av brandväggar.
Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för information som lagras
genom att ha ett säkert lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.
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Hur länge lagras pedagogisk dokumentation om mitt
barn?
Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i förskolan. Vid
byte av förskola inom kommunen följer barnets dokumentation med. När ditt
barn slutar på förskolan ligger informationen kvar till sista dagen. Det finns
möjlighet att skriva ut eller spara på din enhet, den information du vill ha. OBS,
den information som laddas ner eller skrivs ut får inte spridas. Om barnet
flyttar till en annan kommun som använder sig av Unikum kan informationen
överföras efter godkännande av vårdnadshavarna.

Varför används personnummer?
Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det
gäller t ex i bankers eller försäkringskassans internettjänster. Personnummer
används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de
barn/elever som går i förskolan/skolan, och för att även identifiera
vårdnadshavare korrekt. Personnumret krävs för att garantera att du kopplas
ihop med rätt barn.

GDPR
Vi lyder under dataskyddsförordningen, GDPR. Pedagogisk dokumentation
innehåller personuppgifter som lagras under den tid ditt barn är inskrivet på
förskolan.
Personuppgiftsansvarig är Kultur och Utbildningsnämnden.
Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. I enlighet med den
förordningen kommer personuppgifter du lämnar här endast att användas för
Unikum. Du har rätt att återkalla ditt samtycke närhelst du önskar.

Inloggning
Unikum kan användas på surfplattor, mobiler och datorer. För att logga in i
Unikum krävs E-legitimation, t ex Bank-id eller Telias E-leg.
Det är ditt ansvar att förskolan har din rätta e-postadress. Vid byte lägger du in
den nya i dina personliga inställningar.

Förbud att ta bilder på förskolan
På alla förskolor i Degerfors kommun råder förbud mot att fotografera och
filma för föräldrar och anhöriga. Enbart pedagoger på förskolan får fotografera
på förskolans område. Förskolan är ingen allmän plats och det finns ingen
generell rätt att fotografera eller filma verksamheten.
Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga. Idag är det lätt att ta ett foto
och publicera det på olika sociala medier. För att minimera den risken har vi
fotoförbud på våra förskolor.

