Information till vårdnadshavare om Unikum som
plattform för pedagogisk dokumentation

Skolan har i  uppdrag att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 
analysera varje elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens 
möjligheter att utvecklas. I Kungälvs kommun sker detta digitalt genom Unikum. För dig 
som vårdnadshavare innebär det att du nu kan följa verksamhetens arbete och ditt barns 
utveckling och lärande via webben. 
Som vårdnadshavare kan du logga in i Unikum med hjälp av BankID. Länk till inloggningen
finns på Skolportalen under www.kungalv.se eller via adressen https://unikum.kungalv.se
Eleverna loggar in på annat sätt i skolan och kommer av skolan få instruktioner hur man
använder U
 nikum. 

Hur kommer s kolorna att a
 nvända Unikum?
I Unikum kommer ditt barns lärare att publicera pedagogiska planeringar, förbereda och
dokumentera utvecklingssamtalen, lämna skriftliga omdömen, ge samlad information om
kunskapsutvecklingen inför utvecklingssamtal och kommunicera med er vårdnadshavare.
Unikum kommer alltså att vara den plattform där du som vårdnadshavare har möjlighet att
följa och vara delaktig i ditt barns utveckling och lärande.

 m ditt b
 arn kan endast ses av skolans personal, d
 ig som vårdnadshavare
Informationen o
samt av barnet själv, inte av andra barn eller f öräldrar. Som förälder kan du se vilka andra
barn som går i ditt barns grupp och vilka som är v årdnadshavare till ditt barns kamrater. I
Unikum finns en kontaktsida d
 u själv kan fylla i dina kontaktuppgifter. Den p
 edagogiska
dokumentationen om ditt barn finns kvar på Unikum u
 nder d
 en tid som ditt barn går i s kolan i
Kungälvs kommun. Flyttar ni under s kolgången s å kan den pedagogiska dokumentationen
 arns l ärande och utveckling f ölja m
 ed om ni önskar det.
om ditt b

Personuppgifter
Pedagogisk d
 okumentation i nnehåller i nformation m
 ed personuppgifter. Hur sådana s ka
hanteras r egleras i  D
 ataskyddsförordningen (GDPR). S
 om vårdnadshavare h
 ar du alltid 
rätt att få ut den dokumentation s om finns om ditt barn. Du har även möjlighet a
 tt begära 
rättelse om något inte stämmer i de personuppgifter som finns om dig. Du kan läsa mer 
om detta på kommunens webbsida, http://www.kungalv.se/Integritetspolicy/

 u f ör att  l ogga i n s om vårdnadshavare:
Så här gör d

Du behöver inte några särskilda inloggningsuppgifter f ör att logga in på Unikum 
utan använder ditt personnummer och BankID alternativt Mobilt B
 ankID.

1. Gå till webbadressen:unikum.kungalv.se Du ser på bilden nedan hur det ser ut när
du kommer till inloggningsrutan.
2. Välj inloggningssätt. Du kan v älja mellan att logga in med BankID eller M
 obilt BankID
3. Skriv in ditt personnummer.
4. Logga in med ditt BankID eller Mobilt BankID.

Samtycke
Första gången du loggar in på Unikum så  behöver du som vårdnadshavare ge samtycke till
ditt eget deltagande i Unikum. Har du använt Unikum tidigare så behöver du ej ge samtycke
igen.Väljer du att ej ge samtycke så kommer endast Kungälvs kommuns administratörer att
se dina personuppgifter.

Viktigt!  När du loggat in i Unikum så måste du själv fylla i den epostadress s om du 
önskar att skolan skickar information till dig på. Det gör du u
 nder inställningar.

Har du frågor om  hur just din skola använder Unikum så är du välkommen att höra av dig till
ditt barns mentor.

