Unikum
Förskoleförvaltningen

Den här informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare med barn i
förskola.

I augusti börjar vi använda Unikum
Vid höstterminens start börjar alla kommunala förskolor i Göteborgs Stad
använda det digitala verktyget Unikum. Det innebär att Unikum ersätter
Hjärntorget som många förskolor använder idag.

Vad är Unikum?
Unikum är ett digitalt verktyg som används i förskolan och
fokuserar på lärande, dokumentation och förskolans
kvalitetsarbete. I Unikum tar du som vårdnadshavare del av ditt
barns utveckling och lärande. Här får du också viktig och löpande
information från ditt barns förskola.

Varför byter vi ut Hjärntorget?
Unikum är mer användarvänligt för vårdnadshavare och personal samt ger bättre
möjligheter till kommunikation, uppföljning och delaktighet.

Hjärntorget stängs 30 juni
Den 30 juni stänger Hjärntorget och du som vårdnadshavare kan inte logga in
längre. I Hjärntorget kan det finnas information om ditt barn, till exempel bilder
eller dokumentation. Om du själv vill spara något måste du göra det innan
Hjärntorget stänger. Här kan du läsa mer om hur du sparar bilder och
dokumentation från Hjärntorget. Du hittar också instruktioner på
goteborg.se/forskola under fliken Förskola och familjedaghem/Hjärntorget.
Om ditt barns förskola inte använder Hjärntorget idag finns det inget material för
dig som vårdnadshavare att spara. Prata med personalen på ditt barns förskola
om du är osäker.
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Allmän handling
Alla dokument som finns i Hjärntorget är allmänna handlingar. Enligt arkivlagen
ska allmänna handlingar sparas av förvaltningen.
Eventuell dokumentation som finns om ditt barn i Hjärntorget kommer att sparas i
ett digitalt arkiv. Det är bara du som är vårdnadshavare som har rätt till den
informationen. Dokumentationen kommer att ligga i arkivet för alltid, så att barnen
kan ta del av sin personliga information när de blir äldre.

Har du frågor?
Du kommer att få mer information från ditt barns förskola under våren och
sommaren. Om förskolan använder Hjärntorget så kommer du att hitta
information där. Du kan också läsa mer under Aktuellt i förskolan på
goteborg.se/forskola.
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