G Suite for Education
i Åstorps skolor

Elev/Vårdnadshavare

Google Suite For Education
Från och med höstterminen 2015 kommer Google Suite For Education, G Suite, att
finnas tillgängligt för alla elever från årskurs F till 9 samt på vuxenutbildningen i Åstorps
kommun.

>>> Vad är syftet och hur fungerar det?
Syftet med G Suite är att öka tillgängligheten och likvärdigheten i tillgång till digitala
verktyg för alla elever i Åstorps kommun.
De tjänster som G Suite erbjuder kallas för appar. En app kan liknas vid det som kallas
för program. Det som kallas för Word i Office kallas för Google Docs i G Suite. Det räcker
med en webbläsare som Explorer, Safari eller Chrome för att kunna använda G Suite.
I G Suite finns det program för att göra texter, presentationer, blogga och göra egna
hemsidor. Det finns även e-post och kalenderfunktion.
De dokument som produceras sparas på Googles servrar och inte på den lokala datorn.
Så länge som en internetuppkoppling finns kan elever och lärare komma åt sina
dokument på dator, surfplatta eller telefon, både hemma och på skolan.
G Suite kommer att användas av lärare för att dela undervisningsmaterial som uppgifter,
texter och presentationer till sina elever. Även elever kommer kunna dela sina texter
och presentationer till andra elever och till lärare. Det finns möjlighet att kommunicera
med hjälp av e-post. Bedömningar och betygssättning kommer ske i edWise precis som
tidigare.

>>> G Suite är kostnadsfritt att använda.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
och Molntjänster
Utvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och
nya tjänster erbjuds som kan vara av nytta för eleverna och deras lärande. Allt
fler molntjänster används i vår vardag och Youtube, Netflix, Spotify och
Facebook är exempel på vanliga molntjänster. I Åstorps kommun använder vi
molntjänsterna edWise och G Suite i skolorna.
För att kunna använda G Suite måste vissa personuppgifter användas som är
kopplade till specifika individer. Uppgifter om för- och efternamn, ålder, klass
och skola kommer användas för att skapa konton i G Suite. All hantering av
personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

>>> Uppgifter får inte spridas
Åstorps kommun har ett avtal med Google som reglerar hur dessa
personuppgifter hanteras och där framgår att uppgifterna inte får spridas vidare
eller användas på annat sätt än för att skapa användarkonton. GDPR och
Datainspektionen tillåter denna användning.
Om du som vårdnadshavare vill få kontakt med ditt barns lärare kontaktar du
denna genom e-post som slutar på @edu.astorp.se eller @astorp.se.

>>> Information raderas
När du som elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas G Suitekontot och personuppgifter och information raderas. Det är viktigt att i förväg
spara sitt material på exempelvis ett USB- minne eller flytta det till nytt Googlekonto innan man slutar.

>>> Läs mer om GDPR här
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Kontaktuppgifter >>>
E-post: bin@astorp.se
Om du önskar få ett registerutdrag eller rättelse kring
dina personuppgifter enligt GDPR kan du kontakta
nämndssekreterare Johan Peterson.
För övriga frågor om GSFE kan du kontakta
utvecklingsstrateg Helén Viebke eller systemförvaltare
för GFSE Emil Jensen.
.
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