Google Apps i skolan 
(personal)
Det digitala ekosystemet och personuppgiftslagen
I Botkyrka kommun ges alla förskolor och skolor möjlighet att arbeta med digital utrustning. En del av
innehållet i dessa utgörs av programvaror och tjänster. Det är viktigt att känna till vad dessa ska
användas till, vem de kan användas av och i vilka system viss typ av information kan lagras. Detta
kallas det digitala ekosystemet och ska hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftsla
g-1998204_sfs-1998-204). Botkyrka kommun har därför genomfört laglighetsbedömning med riskoch sårbarhetsanalys för vald molntjänst.
Det digitala ekosystemet består av flera delar. I molntjänsten Google
Apps for Education (GAfE - https://www.google.com/edu/) kan man
samarbeta, producera och stödja den formativa processen i lärandet.
Detta är högst önskvärt och efterfrågat i kommunens förskolor och
skolor. GAfE är alltså en lärandemiljö där man bland annat kan skriva
texter, göra presentationer, använda epost 
och kalender. Här
eﬀektiviserar man kommunikationen mellan varandra och samarbetar
enklare. I GAfE delar användarna det material de producerar med varandra vilket ger möjlighet till direkt
feedback i realtid.
Botkyrka kommuns förskolor och skolor använder flera andra system och tjänster (som beskrivs
allmänt här nedan). I tjänsten Vklass hanteras mer formella delar såsom schema, närvaro samt
pedagogisk dokumentation. I kommunen används också system som exempelvis stöder
administration och andra tjänster såsom läromedel. Slutligen finns det även så kallade öppna
resurser på internet som till exempel Wikipedia och Youtube med flera.
Sammanfattningsvis kan man dela upp systemen och tjänsterna i delarna: myndighetsutövning,
pedagogisk administration och pedagogik. Se bild nedan:

Tjänster i GAfE
GAfE är en kompletterande tjänst som ger effektiv kommunikation och väl fungerande
samarbetsytor. Tjänsten blir tillgänglig för personal och elever i förskola, grundskola, och
gymnasium.
Ett starkt skäl till att GAfE valts är de kollaborativa möjligheterna (samverkan). De kollaborativa
möjligheterna kan delas in i fyra arbetssätt: skapa,
dela,
kollaborera
och 
publicera.

I GAfE finns möjlighet att använda flera olika tjänster såsom Google Drive, Gmail, kalender,
webbplatser (Sites), Hangouts och Classroom.
Google Drive och Google Gmail är de tjänster som primärt kommer att användas och implementeras.
Elever kommer att få tillgång till e-postkonto via GAfE (alltså ej personal). Personal ska använda
kommunens ordinarie e-post (Outlook). Andra tjänster kan göras tillgängliga i samråd med
rektor/förskolechef och förvaltningen.
Öppna resurser på internet som kan användas med GAfE-konto omfattas inte av genomförd
laglighetsbedömning med risk- och sårbarhetsanalys.

Hantering av personuppgifter
All information som går att koppla till en person räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter
får behandlas anges i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för att skydda den personliga
integriteten. Det är kommunens ansvar att PuL följs i valda datasystem. För GAfE har utredningar
och analyser med risk- och sårbarhetskonskevenser genomförts i kommunen. Ansvarig nämnd,
utbildningsnämnden, har godkänt användningen inom utbildningsförvaltningen.
GAfE får inte användas för uppgifter eller dokument som innehåller summativ helhetsbedömning av
elevens kunskapsutveckling. GAfE får användas för formativ framåtsyftande återkoppling.
I arbetet med den formativa återkopplingen och där man vill använda GAfE är det således av stor vikt
att i detta sammanhang kommunikationen med eleven utgår från att stärka elevens lärande. Detta
kan då som exempel gälla i arbetet med:
 när målet för undervisningen tydliggörs
 när information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet
 återkoppling ges avseende hur eleven ska komma vidare mot målet
Om en elev har skyddade personuppgifter överförs dessa inte automatiskt till GAfE.
Kontakta elevens rektor för mer information.
Personuppgifter kommer gallras och raderas vid avslutat skolgång eller avslutad anställning i
kommunen. Varje användare har möjlighet att själv spara sina uppgifter, arbeten och information
inför gallring.

Utbildning
All personal med tillgång till GAfE i kommunens skolor får relevant i utbildning i tjänsten och
hantering i enlighet med PuL. Utbildningarna kommer fortgå löpande så länge tjänsten används.

Mer Information
Kontaktpersoner i kommunen som kan svara på frågor:
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, kontakt via växeln 08-530 610 00
Personuppgiftsombud för utbildningsnämnden är Maria Fhager registrator,
maria.fhager@botkyrka.se
08-530 612 68

SKLs webbplats om molntjänster:
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/molntjanster.96.html
Googles webbplats för tjänsten:
https://www.google.com/intl/sv_ALL/work/apps/education/?_ga=1.207583891.103852045.14550102
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