Bilaga 2, §

Datum

2008-01-24
1 (3)

Upplysningar angående Tyresö kommuns
Skolportal (1998:204)
Skolportalen är Tyresö kommuns version av Dexter från systemleverantören IST. Dexter är
en webbaserad plattform för kommunikation mellan skola och hem, och speglar barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhetssystem Extens.
Uppgifter angående elever, grupper och personal registreras i Extens och speglas i
Skolportalen. Information och logg från Skolportalen speglas sedan tillbaka till Extens.
Information som går mellan Extens och Skolportalen är krypterad. Uppgifter angående barn
och elever med skyddad identitet går inte över till Skolportalen.

Uppgifter som behandlas i Skolportalen
En elev i grundskolan kan se följande information:
- sitt elevkort: elevens namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress som
tillhandahålls av skolan, klasstillhörighet
- sitt individuella schema
- klass- och grupplistor
- lärarscheman och personallistor med namn, arbetstelefon och e-postadress till
arbetet
- de samtalsunderlag som elev, lärare, mentor och vårdnadshavare publicerat inför
det egna utvecklingssamtalet
- sina utvecklingsmål
- sina betyg (gäller skolår 8 och 9)
- sin närvarostatistik
Vårdnadshavare kan se följande information:
- eget barns elevkort: elevens namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, epostadress som tillhandahålls av skolan, klasstillhörighet
- egen adress från folkbokföring, e-postadress och telefonnummer som lagts in i
systemet (kan ändras av vårdnadshavaren själv)
- eget barns individuella schema
- klass- och grupplistor
- lärarscheman och personallistor med namn, arbetstelefon och e-postadress till
arbetet
- de samtalsunderlag som elev, lärare, mentor och vårdnadshavare publicerat inför
det egna barnets utvecklingssamtalet
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-

eget barns utvecklingsmål
eget barns betyg (gäller skolår 8 och 9)
eget barns närvarostatistik
tider för utvecklingssamtal (som mentor publicerat)
eget barns utvecklingsmål
kan anmäla elevens frånvaro (sjukdom elev)
eget barns barnomsorgsschema (förskola, familjedaghem, skolbarnsomsorg) enligt
de tider som vårdnadshavare lagt in
egen ansökan om barnomsorg
inkomstuppgift som vårdnadshavare i barnomsorg lagt in
uppsägning av barnomsorgsplats med namn, personnummer och placering på eget
barn

Lärare/mentor i grundskolan kan se följande information:
- personalens scheman
- skolans elevers elevkort elevens namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, epostadress som tillhandahålls av skolan, klasstillhörighet
- samtliga elevers scheman
- sammanställningar av samtliga elevers närvaro
- klass- och grupplistor
- lärarscheman och personallistor
- sina mentorselevers samtliga betyg (gäller skolår 8 och 9)
- de samtalsunderlag som lärare, mentor, elev och vårdnadshavaren publicerat inför
utvecklingssamtalen med sina egna mentorselever
- sina mentorselevers utvecklingsmål

Inloggning
Inloggning i Skolportalen görs med användarnamn och lösenord (minst 8 tecken, varav
minst en versal och en siffra), alternativt med Bank-ID. Samma information blir tillgänglig
för användaren oavsett inloggningsmetod. Endast den som loggat in med Bank-ID kan
dock signera inkomstuppgift, platserbjudande och uppsägning i barnomsorgen digitalt.
Efter första inloggning kan byte till personligt lösenord (enligt samma standard som ovan)
göras, vilket rekommenderas av kommunen.
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Samtycke
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2007 om ett informationsbrev angående
behandling av personuppgifter och samtycke. Brevet skickas ut till samtliga föräldrar med
barn i samband med att inloggningsuppgifter skickas.
Om samtycke inte lämnats av vårdnadshavare genomförs inte utvecklingssamtal med
samtalsunderlag och utvecklingsmål i Skolportalen. För övrigt dokumenteras som ovan och
informationen blir tillgänglig enligt ovanstående.

Registerutdrag
Registerutdrag kan ej hämtas från Skolportalen (Dexter), men då Skolportalen är en
”spegelbild” av verksamhetssystemet Extens, loggas uppgifter i verksamhetssystemet.
Registerutdrag från Extens omfattar samtliga uppgifter kring en person inklusive vad denne
gjort i Skolportalen, med undantag för uppgifter kring utvecklingssamtal och mål, som inte
loggas i systemet.

Kommentarer
Integritetskänslig information registreras inte i Skolportalen, exempelvis visas ej fritextfält i
samband med frånvaroanmälan av elever. I samtalsunderlag inför utvecklingssamtal bedöms
elevens kunskapsutveckling inom kärnkompetenser i läroplanen, och i utbildning av lärare
har det betonats att subjektiva bedömningar och formuleringar som rör person snarare än
kunskap ska undvikas.
Arbete pågår i Tyresö kommun kring IT-säkerhet, där man söker kommungemensamma
säkerhetslösningar.
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