Pluttra
Förskolorna i Karlskoga kommun
arbetar digitalt med ett
dokumentationsverktyg som heter
Pluttra. Den pedagogiska
dokumentationen kommer direkt till
varje förälders smartphone, surfplatta
eller dator. Dokumentationen kan
bestå av foto, film eller text. Ni
kommer i realtid kunna ta del av ert
barns vardag. Information om Pluttra
finns att läsa på vår hemsida, där finns
information från Skolförvaltningen
samt en länk till Lin Educations
hemsida om Pluttra.

Vi fokuserar på att dokumentera
verksamheten som helhet snarare än
att dokumentera det enskilda barnet.
Förskolorna genomför utvecklingssamtal med vårdnadshavare via
Pluttra.
Viktigt att tänka på är att de bilder
som läggs ut av pedagogerna inte får
föras vidare av någon förälder eller
anhörig. Dessa bilder hör inte
hemma i sociala medier eller
dylikt.
För att få tillgång till Pluttra måste du
som vårdnadshavare ha lagt in en
korrekt mailadress under Mina uppgifter
i barnomsorgens e-tjänster. Har du inte
möjlighet att använda e-tjänster kan du
lämna dina uppgifter till förskolan.
www.karlskoga.se/etjansterbarnomsorg

Säkerhet i Pluttra
Pluttras servers står på svensk mark och hanteras av
Lin Education. Lin Education gör löpande backup av
Pluttra varje natt och datan lagras hos Glesys i
Sverige. Lin Eduation använder sig av PIN och Glesys
som serverleverantörer. Dessa företag är svenska
leverantörer som säkerställer servermiljön.

En snabb referenslista gör det lätt för avdelningens
pedagoger att hålla koll på vilka barn som får
förekomma på bild enligt vårdnadshavarnas samtycke.

Mellan förskolan och Lin Education finns ett avtal som
reglerar PuL, användandet samt samarbetet. I och
med avtalstecknande i Pluttra upprättas ett
personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att Lin
Education hanterar personuppgifter i enlighet med de
krav som huvudmannen sätter.

Pluttra använder SSL (Secure Sockets Layer) för att
skydda all datatrafik mot intrång och övervakning. Det
är samma typ av skydd som e-handel och banker
använder sig av. Vi har sett att vissa webbläsare nu
trappar upp sina förväntningar på SSL-ceritifkatens
styrka och vi kommer att svara upp mot den starkare
standarden inom kort. Även den tidigare standarden
är fortfarande god men vi siktar förstås på högsta
rimliga skydd.

Inloggning och hela systemet skyddas med SSL,
samma typ av skydd som banker och e-handeln
använder för att säkra lösenord och känsliga
uppgifter.
För att få tillgång till Pluttra behöver alla användare
ett konto som förskolan/avdelningen tilldelar
vårdnadshavare med ett inbjudningsmail. Därefter
godkänner vårdnadshavaren inbjudan och skapar sin
personliga inloggning.
Allt som förskolan publicerar i Pluttra är enbart
tillgängligt för förskolechefen och pedagogerna.
Förskolan har rättigheterna till allt sitt innehåll i
Pluttra, dvs text, foto, film och ljud.
Det enskilda barnets dokumentation är enbart
tillgängligt för inloggade användare som är kopplade
till avdelningen samt barnets vårdnadshavare.

Mer information om SSL

SSL är det som ger hänglåset uppe i addressfältet och
det handlar om att dina lösenord och din information
inte går att komma åt genom att vara på samma
nätverk eller så. Det är ett system för att kryptera
nätverksöverföringar och används flitigt på Internet så
fort uppgifterna som överförs blir lite känsligare.

Du kommer att få en inbjudan
(en länk) till din mailadress.
Klicka på länken och skapa ditt
personliga lösenord. Sedan kan
du ladda hem appen ”Pluttra
förälder” eller logga in via
www.pluttra.se. Där finns också
informationsfilmer.
OBS! När appen frågar om du
tillåter notiser måste du svara ja
för att få notiser att vi har gjort
ett nytt inlägg om ditt barn.
För frågor och funderingar
kontakta gärna Lin educations
support.
Support
E-post:
produktsupport@lineducation.se
Telefon:
010 - 20 96 310

