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Google Suite for Education i 
Degerfors kommun 

Information till vårdnadshavare och elev 

Kultur och utbildningsnämnden har ingått ett avtal med Google för 
att kunna använda tjänsten Google Suite for Education (GSFE) som 
ett led i det pedagogiska arbetet för kommunens grundskolor. Syftet 
är att förbättra och förenkla samarbetet mellan elever och lärare samt 
stödja en formativ bedömning. Genom avtalet tar vi nästa steg i 
anpassning av skolans undervisning till dagens digitala samhälle. 
 
G Suite är en molntjänst. Det innebär att tjänster och verktyg 
levereras över internet, i molnet, utan att särskild programvara 
behöver installeras. Det gör att elever oberoende av tid, plats eller 
specifik dator kan komma åt tjänsterna. Elevens skolarbeten sparas 
också i molnet vilket ökar tillgängligheten och förbättrar möjligheten 
att arbeta med läxor och inlämningsuppgifter hemifrån.  
 
Genom avtalet tillhandahåller Google kostnadsfritt och reklamfritt 
verktyg som elever kan använda i skolarbetet. De verktygen är: 
Google Mail, Google Drive, Google Kalender, Google Classroom, 
Google Docs. 
Alla elever i Degerfors kommun kommer att få ett G Suite-konto från 
det att dom börjar årskurs ett. 
 
 

 



 

 
   

 

 

All information som går att koppla till en specifik individ är en 
personuppgift. Hur personuppgifter får användas regleras i 
Dataskyddsförordningen (GDPR), som är till för att skydda 
integriteten för den enskilde. Skolan handskas med elevernas 
personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är 
nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (t.ex. betyg), 
administration (t.ex. närvaro) och pedagogik ska fungera. Detta är 
tillåtet enligt GDPR. 
I G Suite kommer personuppgifter så som elevens namn, klass och 
födelseår användas för att skapa elevkonton. 
 
Degerfors kommun kommer inte att lägga in eller handskas med 
känsliga personuppgifter, t.ex. frånvaro, individuella 
utvecklingsplaner, omdömen eller betyg i G Suite. För dessa 
funktioner har vi andra system med högre säkerhet. Det blir därför 
ingen skillnad för dig som vårdnadshavare utan edWise används precis som 
tidigare. 
 
När en elev avslutar grundskolan eller flyttar från kommunen avslutas 
G Suite kontot inom 14 dagar. Personuppgifter och skolarbeten sparas i 
max 180 dagar innan det helt raderas. Vill eleven ha kvar sina 
skolarbeten, som finns på G Suite-kontot, behöver eleven själv eller 
dess vårdnadshavare flytta över detta till ett privat- eller annat 
skolkonto.  
 
 

Om du har frågor om G Suite, kontakta 
IKT-pedagog Mikael Hedman. 

Telefon: 0586-48218 
mikael.hedman@degerfors.se 

 
Ansvarig för personuppgifter är Kultur och Utbildningsnämnden. 

 Vill du som vårdnadshavare få ett utdrag eller rättelse kring 
personuppgifter kontakta nämndens kontaktombud för GDPR 

Monica Jansson. 
Telefon: 0586-48231 

monica.jansson@degerfors.se 
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