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Information till vårdnadshavare och elever

GAFE - Google Apps for Education i Huddinges skolor
Skolorna i Huddinge har under en längre tid utvecklat arbetet med digitala
verktyg – datorer och/eller lärplattor – i undervisningen. Detta är ett uppdrag i
våra läroplaner, men det handlar också om vår övertygelse om att IT-baserat
arbete ger nya och spännande möjligheter för eleverna och deras lärare.
Möjligheter till samarbete och kommunikation över tid och rum – som är så
viktiga delar i samhällsutvecklingen – blir nu mer möjligt även i skolan.
Nu börjar kommunens skolor använda GAFE - Google Apps for Education - en
samling program som tillsammans blir en kraftfull resurs i den alltmer IT-täta
skolan. GAFE ger eleverna– förutom att kunna skapa texter och presentationer –
möjligheter till att enkelt kommunicera och samarbete med andra elever och sina
lärare, samt tillgång till allt det lagringsutrymme man behöver.
Lärarna kan i GAFE enkelt administrera det pedagogiska arbetet, ge uppgifter
och information till eleverna om vad som ska göras. Eleverna kan när som helst
hämta den informationen, göra sina uppgifter och skicka in dem till läraren.
Läraren kan i sin tur i GAFE ge feedback på uppgifterna. Eleverna kan dela
dokument med kamrater, läraren eller andra personer som kan vara en resurs i
sammanhanget.
Molntjänst
GAFE är en molntjänst, det innebär att man arbetar mot tjänster som finns på
internet. Man lagrar inte sina dokument i sin dator eller lärplatta utan på servrar.
Detta gör att man enkelt kan dela dokument och samarbeta med andra. Det
betyder också att allt skolarbete finns tillgängligt för eleverna oavsett vilken tid
och plats man loggar in. Det som krävs är en internetuppkoppling i dator,
lärplatta eller mobiltelefon.
Verktygen i GAFE används enbart för skolarbete samt kommunikation och
planering av det. Personkänsliga uppgifter har kommunen andra säkrade system
för.
Personuppgifter och säkerhet
All information som går att koppla till en specifik individ räknas som
personuppgift. Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda den personliga
integriteten och anger hur sådan uppgifter får behandlas.
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Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och
IT-system. Det är nödvändigt för att myndighetsutövning (t ex betyg),
elevadministration (t ex närvaro) och IT i skolan (t ex GAFE) ska fungera.
Detta är tillåtet enligt PuL.
Vissa av dessa uppgifter används för att skapa användarkonton och klasser och
grupper i GAFE. Dessa uppgifter lämnas inte vidare.
När en elev slutar skolan eller flyttar från Huddinge avslutas elevens konto i
GAFE och personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas.

Information om ansvar och rättigheter
Personuppgiftsansvarig för grundskola och gymnasium i Huddinge är respektive
nämnd; grundskolenämnden och gymnasienämnden.
Om du vill ha ett registerutdrag eller rättelse kring dina personuppgifter som
finns i barn- och utbildningsförvaltningens system, skriv en undertecknad
begäran till
Registrator
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

