Digitala verktyg i
grundskola och
gymnasieskola
Information till elever och vårdnadshavare

Datorn i skolan
Borås Stad erbjuder alla elever från årskurs 5 ett personligt digitalt verktyg (Cromebook, Mac, PC,
iPad) för skolarbetet, en så kallad ”en-till-en”-lösning. Det gör vi dels för att läroplan och kursplaner
ställer krav på digitalisering, dels för att öka förmågan hos eleven att möta framtidens lärande i form av
digital kompetens. Även ur tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är digitala verktyg oslagbara - allt
material blir tillgängligt för alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp.

G-Suite for education (GSFE)
Alla elever och lärare i Borås Stad erbjuds att använda G-Suite for education (GSFE) som består av
webbaserade tjänster för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta. Vi har valt att använda GSFE
därför att vi anser att det är viktigt med system och tjänster som är innovativa och erbjuder effektiva
samarbets- och kommunikationsmöjligheter, vilket i sin tur kan bidra till nya spännande arbetssätt i
skolan.
GSFE ska ses som ett komplement till våra andra webbaserade tjänster, t.ex. PING PONG, Dexter
och IST Administration. GSFE har verktyg för att förenkla, effektivisera, dela och tillängliggöra
undervisningsmaterial och omvärldsinformation. Dessutom fungerar GSFE mycket bra som en del
av ett formativt arbetssätt i undervisningen och möjliggör nya sätt för lärare och elever att arbeta
tillsammans. GSFE ska betraktas som ett öppet klassrum och korridor. Känslig eller integritetskänslig
information får inte behandlas eller lagras där.
Alla elever och lärare har ett konto för inloggning i Borås Stads datanätverk. Kontot skapas från de
uppgifter som finns i det elevadministrativa systemet Extens och i personalsystemet Heroma.

Molntjänster
GSFE är en så kallad molntjänst. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet,
”i molnet”, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Tjänsten kan t.ex. innehålla
processorkraft, lagring och andra funktioner som leverantörer tillhandahåller.
Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av molntjänster idag, eftersom användaren
är oberoende av tid, plats och specifik dator för att komma åt sitt arbete. Filer, bilder och annat material
sparas ”i molnet” istället för på en specifik enhet.
Det avtal Borås Stad har med Google och deras underleverantörer för att använda deras molntjänster
följs regelbundet upp för att säkra skyddet för användarnas personliga integritet.

Personuppgifter och dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att
förhindra att människors personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter
får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen. All
information som går att koppla till en specifik person är en personuppgift.
Skolan behandlar elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för
att myndighetsutövning (t.ex. betyg), pedagogisk administration (t.ex. närvaro) och pedagogik (t.ex.
GSFE) ska fungera. Detta är tillåtet enligt dataskyddsförordningen. Skolans huvudman ansvarar för att
hanteringen av personuppgifter utförs på ett korrekt sätt.
Uppgifterna i Borås Stads elevdatabas Extens hämtas från Skatteverket och uppdateras kontinuerligt.
Personer med skyddade personuppgifter hanteras manuellt av ett fåtal personer som har tystnadsplikt.
Vid användning av molntjänster krävs det att viss information om eleverna lämnas över till
molntjänstleverantören. Leverantören blir då ett personuppgiftsbiträde och hanterar elevernas
personuppgifter efter skolans instruktioner. Vilka personuppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur
länge de får sparas regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.
När en elev slutar skolan avslutas användarkontot för denne elev.
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter
du har.

Personuppgiftsansvariga

Dataskyddsombud Borås Stad

Grundskolenämnden
grundskola@boras.se

Dan Bodin, 0709 - 48 73 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
utbildning@boras.se
Kulturnämnden
kultur@boras.se
033-35 70 00 (Borås Stads växel)

Magnus Blomqvist, 0709 - 48 78 36
dso@borasregionen.se

Läs mer om hur Borås Stad hanterar
personuppgifter på:

boras.se/pub.

Borås Stads skolportal
För att underlätta för elever och personal i grund- och gymnasieskolan har Grundskoleförvaltningen
och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram en skolportal. Här finns flera av
skolans e-tjänster/system samlade. Genom att logga in i skolportalen kommer du direkt åt de tjänster
som du är kopplad till och slipper därmed att logga in i varje tjänst separat.
Skolportalen är till för elever och personal. Vårdnadshavare loggar fortfarande in direkt i e-tjänsterna.
I skolportalen finns tjänsterna IST Administration, Ping Pong, Skolon, IST Dexter och Google.
Du hittar skolportalen på skolportal.boras.se.
Observera att du fortfarande kan välja att logga in direkt i e-tjänsterna om du vill det.

