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Information till vårdnadshavare och elever 
 

Ny digital arbetsplats för  
alla elever i Forshaga kommun 
 

Från och med våren 2018 kommer skolorna i Forshaga kommun att införa G Suite 
for Education för alla elever. G Suite for Education är en molnbaserad tjänst med 
verktyg så som till exempel kalender, ordbehandlare, kalkylark, program för att 
skapa presentationer och skicka e-post. Kontouppgifterna lämnas ut via 
mentorer/klasslärare i skolan. Alla elever i årskurs 4-9 kommer även att få en 
egen dator för skolarbete. För elever i förskoleklass till årskurs 3 finns 
gemensamma datorer att använda i skolan.  
 

G suite for Education 
Vi har valt att använda molntjänsten G Suite for Education i vår undervisning. Tjänsten ger 
goda möjligheter till formativ undervisning, gemensamma samarbetsytor och 
kommunikation. Tjänsten är molnbaserad vilket innebär att eleven kan nå sitt konto när 
som helst och från olika enheter så länge det finns en uppkoppling.  
 
Verktygen i G Suite används i pedagogiskt syfte samt för kommunikation och planering 
kring skolarbetet. G Suite används inte för personkänsligt arbeten, som till exempel 
pedagogiska utredningar eller åtgärdsprogram. 
 
Varje elev fått ett eget konto 
Alla elever får ett konto vid terminsstart. Elev som har skyddade personuppgifter överförs 
inte automatiskt till G suite. Den som har ett Google-konto privat, känner igen sig i 
miljön. Skillnaden, mot ett privat Google-kontot, är att Forshaga kommun har ett eget 
avtal med Google, som bland annat innebär att vi äger allt material som finns i G-suite 
och att Google inte kan använda sig av elevernas eller personalens konton för till exempel 
direktreklam eller marknadsföring. 
 
När en elev slutar eller flyttar från kommunen 
När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas kontot och både 
personuppgifter samt sparat arbetsmaterial i raderas. Om en elev vill ha kvar sitt 
skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för konto måste man 
själv flytta över detta till ett privat konto innan man slutar. 
 

Egen dator för skolarbete från årskurs 4 
Vi erbjuder alla elever från årskurs 4 till årskurs 9 en egen dator av typen Chromebook för 
skolarbete, en så kallad en-till-en-lösning. Det görs dels för att läroplan och kursplaner 
ställer krav på digitalisering, dels för att vi tror på den potential de digitala verktygen 
erbjuder i form av nya och motivationshöjande arbetssätt.  
 
Chromebook är en dator med ett operativsystem som utvecklad av Google och fungerar 
därför mycket bra ihop med G Suite. Datorerna är snabba, lätthanterliga och har en lång 
batteritid. Detta gör dem lämpliga att ha i skolan. 
 
 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta er mentor/klasslärare eller 
Elisabeth Olofsson, systemförvaltare, Barn och utbildning 
Telefon: 054- 17 21 80 
E-post: elisabeth.olofsson@forshaga.se 
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Personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen 
All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur 
personuppgifter får behandlas anges i Personuppgiftslagen, PuL och GDPR (den nya 
dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018) 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. G-Suite) ska 
fungera. Detta är tillåtet enligt PuL och GDPR. 
 
För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om 
användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som 
enligt PuL och GDPR tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur 
länge uppgifterna sparas. Forshaga kommun har ett biträdesavtal med Google för att 
kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i vår G Suite-domän 
@skola.forshaga.se. 
 
 


