G Suite for Education
inom Mjölby kommuns skolor
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DEFENITIONER
GAFE - Den 29 september 2016 bytte Google namn på sin moln-tjänst riktad till utbildningssektorn
till G-Suite. Dock omnämns tjänsten som Google Apps For Education, förkortat GAFE i detta
dokument. GAFE är en så kallad molntjänst där elever och personal kan skapa, lagra och dela
dokument inom ramen för skolans arbete.
Chromebook – Som en bärbar dator anpassad för att elever enkelt ska kunna nå skolans
samarbetsytor i GAFE.

VAD GAFE & CHROMEBOOKS INNEBÄR
Från och med höstterminen 2016 kommer GAFE att börja användas inom utbildningsförvaltningen i
Mjölby kommun. Dessutom kommer elever i kommunens 7-9 skolor att få en så kallad Chromebook
som personlig lånedator (åtaganden och avgränsningar för lånedatorer regleras i ett eget separat
avtal).
Det gör vi dels för att läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering, dels för att vi tror på den
oändliga potential de digitala verktygen erbjuder i form av annorlunda och motivationshöjande
arbetssätt. Även ur tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är datorn oslagbar då allt material blir
tillgängligt för alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp.
Skolorna har själva efterfrågat verktyg som är enkla och som inte stjäl vare sig värdefull pedagogtid
för tekniskt underhåll, eller alltför stora ekonomiska resurser.
Alla elever får ett konto vid terminsstarten och det ger access till de resurser som finns i GAFE.
Alla som har ett Gmailkonto (dvs. ett google-konto) privat, känner igen sig i miljön.
Skillnaden mot det privata Google-kontot, är att vår kommun i sin Google-domän, har ett eget avtal
gentemot Google, som bl.a. innebär att kommunen äger allt material som finns i GAFE och att
Google inte kan använda sig av elevernas eller personalens G-mailkonto för t.ex. direktreklam eller
marknadsföring.

VAD GAFE KOMMER ATT ANVÄNDAS TILL
GAFE kommer att användas för skapande och delande av dokument och lektionsinnehåll, lagring av
dokument, skapande av skoluppgifter och delande av mappar och samarbetsytor.
GAFE används även för kommunikation i form av e-post, aviseringar via e-post, chatt och i vissa fall
videomöten och seminarier. De tjänster och program som erbjuds kallas för appar, en app kan liknas
vid det som kallas för program till exempel det som kallas word i office kallas för Google Docs i GAFE.
Det räcker med en webbläsare som Explorer Safari eller Chrome för att kunna användas.
Den information som produceras sparas på Googles servrar och så länge som en
internetuppkoppling finns kan man komma åt sina dokument på dator surfplatta eller telefon både
hemma och på skolan.
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VAD GAFE INTE KOMMER ATT ANVÄNDAS TILL
Mjölby kommun kommer INTE att lägga in eller handskas med känsliga personuppgifter, t.ex.
sjukfrånvaro, individuella utvecklingsplaner (IUP) eller omdömen i GAFE. För dessa funktioner
kommer vi att använda andra system med högre säkerhet och starkare inloggningskrav

PERSONUPPGIFTER
All information som går att koppla till en specifik individ är en personuppgift. Hur personuppgifter får
användas regleras i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för att skydda integriteten för den
enskilde. Skolan handskas med elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är
nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (t.ex betyg), administration (t.ex närvaro) och
pedagogik ska fungera. Detta är tillåtet enligt PuL. Skolans personal får utbildning om PuL och vad
som gäller när vi behandlar personuppgifter.
För detta ändamål används uppgifter om användarnas namn, personnummer och klass- och
grupptillhörighet från vårt elevadministrativa system. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till
annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur i GAFE
på grupp- och klassnivå för skolorna.
När en elev flyttar från kommunen eller slutar i kommunal skola avslutas elevens GAFE-konto och
både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete,
bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt GAFE-konto måste du själv flytta över
detta till ett privat konto innan du slutar.

KONTAKTUPPGIFTER
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11
Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Telefon 0142-850 00
E-post utbildning@mjolby.se

Önskar du få ett registerutdrag eller
rättelse kring dina personuppgifter
enligt PuL 25§ kontaktas
personuppgiftsombud som är
förvaltningssekreterare Helena
Kugelberg Palmqvist
För övriga frågor om GAFE kan du
kontakta IT-strateg Andreas Söderberg
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