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Information till användare/vårdnadshavare i Knivsta kommun angående Unikum nya
rutiner för BankID inloggning
Sedan 2017 är Unikum den lärportal som Knivsta kommun använder för samarbete mellan
barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet.
I Unikum kan användare/ vårdnadshavare följa sitt barns utveckling i skolan, det ger
vårdnadshavare bland annat tillgång till:
• Elevernas individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
• Pedagogiska Planeringar (PP) för ämnen och temaområden
• Elevens lärlogg, där eleven och läraren kan kommunicera kring lärandet utifrån
överenskomna utvecklingsområden
• En klassblogg, som möjliggör information från skolan till elever, lärare och
vårdnadshavare
Inloggning till Unikum sker via BankID
Knivsta kommun inför nu säker inloggning via BankID vid inloggning i UNIKUM. Detta för att
säkerställa att vi hanterar uppgifter om elever och deras utveckling på ett säkert sätt i
enlighet med den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft under våren.
Inloggningslänk till Unikum finns på respektive skolas hemsida samt på Knivsta kommuns
webbportal, Knivsta.se under fliken Utbildning och barnomsorg.
För att logga in i Unikum behövs en e-legitimation.
•
•
•
•
•
•
•

Vårdnadshavaren loggar in på webbsidan Unikum.net och klickar på texten Logga in
i
I rutan för inloggning, klickar användaren på rutan med texten Andra sätt att logga
in i Unikum
I nästa ruta väljer användaren Knivsta kommun.
I nästa ruta väljer användaren alternativet vårdnadshavare som
autentiseringsmetod.
I nästa ruta väljer användaren Mobilt BankID och skriver in sitt personnummer i
fältet.
I nästa steg öppnar användaren sin BankID-app och knappar in sin personliga kod.
När inloggningen har utförts i BankID-appen loggas användaren direkt in Unikum.

Inställningar i Unikum som användare/vårdnadshavare
Som ny användare/vårdnadshavare i Unikum är det viktigt att logga in på er profil och göra
de val kring inställningar som finns på sidan.
Följande länkar ger dig som vårdnadshavare mer information om Unikum:
•
•

Kom igång- Förälder till barn i förskolan
Kom igång- Förälder till elev i grundskola och gymnasium

Unikum har ett responsivt gränssnitt som anpassar innehåll till surfplattor och mobiler.
Har du som användare/vårdnadshavare frågor om Unikum, kontakta förskolans/skolans
skoladministratör.
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