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Google Apps for Education
i Staffanstorps kommun
Till vårdnadshavare och elever
Skolorna i Staffanstorps kommun använder digitala verktyg och tjänster, för att läroplan
och kursplaner ställer krav på digitalisering och för att vi tror på den potential de digitala
verktygen erbjuder. Även ur tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är den digitala
tekniken väldigt användbar, allt material blir tillgängligt för alla genom till exempel läs- och
skrivverktyg och översättning.

Vad är Google Apps for Education?
Google Apps for Education (GAfE) erbjuder kostnadsfritt skolor och universitet ett antal
molnbaserade verktyg. Dessa verktyg underlättar och utvecklar skolarbetet oavsett vilken
teknik man arbetar med (iPad/PC/Mac/Chromebook). Det är redskap där man enkelt kan
skapa såväl texter som presentationer, e-post och blogg i molnet

Vad är molnet?
I molnet levereras tjänster och verktyg över internet. Man behöver alltså ingen
programvara installerad på sin enhet. Användandet av molntjänster ökar hela tiden bland
kommuner, myndigheter och företag, eftersom användaren är oberoende av tid, plats och
specifik enhet. För skolans del betyder det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och
pedagoger oavsett när, eller var, man loggar in för att arbeta.
Avtalet med Google följs upp kvartalsvis av Utbildningskontoret, för att stämma av såväl
efterlevnad som eventuella förändringar.

Personuppgifter och Personuppgiftslagen PuL
All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur
personuppgifter får behandlas anges i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för att skydda
den personliga integriteten. Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i
databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (t ex
betyg), pedagogisk administration (t ex närvaro) och pedagogik (t ex GAfE) ska fungera.
Skolans personal får utbildning och information om PuL och vilka riktlinjer som gäller när vi
behandlar personuppgifter.
En del information måste lämnas över till molntjänstleverantören för att skolan ska kunna
använda tjänsterna. Vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna
sparas regleras tydligt i ett biträdesavtal, enligt Personuppgiftslagen (PuL). Staffanstorps
kommun har ett biträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en
skolorganisation i vår GAfE-domän @edu-staffanstorp.se.
Vi har även biträdesavtal med Vklass för att hantera individuella
utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen, kunskapskrav och
närvaro. För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas
namn, personnummer samt klass/grupptillhörighet ut från vår
elevdatabas Extens. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till
annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och
en organisationsstruktur på grupp och klassnivå för skolorna. När
elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas
användarkontot och personuppgifterna raderas.
Lagring av personuppgifter krävs också för förskolornas digitala verktyg Vklass förskola,
som används för att fullgöra dokumentationsskyldigheten i skollagen. Här finns personoch kontaktuppgifter till barn, föräldrar och personal, samt barnens grupp och
avdelningsindelning.
När eleven slutar i kommunen avslutas Google Apps for Education-kontot och allt material
raderas.
Vid frågor om Google Apps for Education, kontakta:
Joachim Thornström, IKT-strateg
joachim.thornstrom@staffanstorp.se
046-251291

