TJÄNSTEBESKRIVNING - Hur använder jag den digitala portfolion?
Digitala portfolier och pedagogisk dokumentering inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt
Kyrkslätts kommun använder digitala portfolier parallellt med utvecklingsportfolierna för att synliggöra
barnets erfarenheter, utveckling och inlärning. Den digitala portfolion gör det möjligt att dokumentera
uppväxten, utvecklingen och inlärningen, dela med sig och följa med den hemma och i
småbarnspedagogiken. Gruppens pedagogiska blogg möjliggör en beskrivning av gruppens pedagogiska
verksamhet för föräldrarna. Tjänsten produceras på Jyväskylän yliopistos inlärningsplattform Peda.net.
Beskrivning av den digitala portfolion och daghemmets pedagogiska blogg
Den digitala portfolion är barnets personliga elektroniska mapp, som skyddats med användarnamn och
lösenord. Du som förälder får koder för att bläddra, kommentera och producera material i mappen. Utöver
dig kan också de pedagogiskt ansvariga personerna i daghemsgruppen och daghemmets föreståndare,
kommunens IKT-stödperson samt koordinatorn för projektet “Digga min digiresa” se ditt barns handlingar. I
de digitala portfolierna dokumenterar barnet själv och daghemspersonalen bl.a. barnets tankar, idéer,
fotografier, projekt och inlärningsprocesser. Portfolions material utnyttjas i de småbarnspedagogiska
diskussionerna, planen för småbarnspedagogik och t.ex. då barnet byter dagvårdsgrupp.
Daghemspersonalen kan publicera textavsnitt och andra handlingar ur den pedagogiska bloggen som man
tycker är viktiga för gruppens verksamhet. Bloggmaterialet ägs av den kommunala småbarnspedagogiken i
Kyrkslätt. I bloggen publiceras inte personuppgifter eller fotografier på barnet där det kan identifieras. I
bloggen kan man publicera fotografier som barnet tagit om föräldrarna ger tillstånd till det. Endast de
andra barnens föräldrar i barnets grupp kan läsa bloggen och kommentera den.
Beskrivning av tjänsten Peda.net (sammanställt av Peda.nets egna material www.peda.net)
Peda.net (https://peda.net/), som upprätthålls av Jyväskylän yliopisto, är en webbtjänst som upprätthålls
centraliserat och som används med en webbläsare. Tjänsten är i första hand avsedd för läroinrättningar och
enskilda elever och lärare, men tjänsten kan också utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner.
Tjänsten omfattar bl.a. en personlig profil som användaren själv administrerar (OmaTila) samt en
nätinlärningsmiljö som administreras av läroinrättningen. Eleven kan använda tjänstens personliga profil
även om studierna upphör eller studieplatsen byts. Läroinrättningen svarar för tillträdet till
nätinlärningsmiljön som inrättningen administrerar. Tjänstens användare kan diskutera och dela med sig
innehåll med egna skolkamrater samt även med andra användare. I tjänsten finns inga läroinrättnings- eller
kommungränser.
Peda.net –tjänstens offentlighet
Användaren kan själv besluta om den användaridentifikation som han/hon skapar i tjänsten. En
användaridentifikation som man själv skapar (t.ex. jarkko.lampinen tai jalampin) är alltid offentlig. Andra
offentliga uppgifter är användarens namn (om det getts) och användarens offentliga beskrivning (om den
getts). Det är inte obligatoriskt att ge dessa uppgifter. Utgångspunkten är att innehållen som skapats i den
individuella profilen endast syns för användaren själv. Användaren kan också medvetet välja att publicera
innehåll åt andra användare eller användargrupper, även öppet på internet.

Allmänna användarvillkor i tjänsten
Tjänstens användare ska godkänna användarvillkoren. I villkoren nämns bl.a. följande: Se till att ditt
lösenord inte avslöjas för någon, att du bara har ett konto i tjänsten, att du inte laddar ner text eller filer
som kränker någon i tjänsten. Försäkra dig om att du vid registreringen uppgett rätta uppgifter: uppgivande
av felaktiga uppgifter kan leda till att kontot stängs. Du behöver vårdnadshavarens samtycke till att
använda tjänsten ifall du är under 15 år. Kom ihåg att du själv ansvarar för materialet i Oma Tila. Om du
upptäcker kränkande eller brottsligt material i tjänsten behöver du genast meddela tjänsteproducenten.
Säkerhetskopiera också uppgifter och material som är viktiga för dig någon annanstans än enbart i Oma
Tila: tjänsteproducenten garanterar inte att sparade uppgifter bevaras. De fullständiga användarvillkoren
syns och de bör godkännas då man skapar identifikationen och alltid om de ändrats.
Bevarande av uppgifter på Peda.net-plattformen
Servrarnas hårdskivssystem har speglats (RAID1). Servrarnas uppgifter säkerhetskopieras dagligen till en
server för säkerhetskopior, som finns i ett separat utrymme skilt från den egentliga serverapparaturen. På
servern för säkerhetskopior förvaras säkerhetskopior från de senaste sju dagarna samt säkerhetskopior från
den innevarande månadens och den föregående månadens första dag. Dessutom tas varje vecka s.k. ”offsite”-säkerhetskopior, som inte förvaras i samma byggnad som serverapparaturen. Säkerhetskopiorna
förvaras så att alla filers alla kopior aldrig är i samma byggnad samtidigt. Peda.net kan emellertid inte
garantera att en enskild fil inte någonsin förstörs, så användarna borde också spara viktiga filer annanstans.
Peda.net –tjänstens dataskydd
Användarnas kommunikation med servrarna sker endast via servern och med Peda.net-applikationerna. På
servrarnas operativsystemnivå finns enbart Peda.net-personalens identifikationer. Beroende på
applikationen är användarnas identifikationer antingen personliga användaridentifikation/lösenord-par
eller enklare gemensamma lösenord för alla. Uppföljningen av inloggningarna genomförs med hjälp av
slumpmässigt genererade identifikationer under sessionerna (huvudsakligen cookies/kakor).
Peda.net-tjänstens spelregler inom Kyrkslätts småbarnspedagogik
Barnets Peda.net-identifikation skapas för vårdnadshavaren. Barnets vårdnadshavare ansvarar för
skapandet av identifikationen.
Materialet i den digitala portfolion ägs av barnet och dess vårdnadshavare. Peda.net-tjänsten och Kyrkslätts
kommuns småbarnspedagogik överlåter inte material till en tredje part.
Median som lagrats i den digitala portfolion är endast avsedd för barnet och dess
föräldrar/vårdnadshavare, och det får inte publiceras i andra sammanhang, t.ex. i social media.
Föräldrarna definierar på blanketten för tillstånd till publicering och lagring vad för slags media om barnet
som man får lagra/publicera i Peda.net-tjänsten.
Om barnets kommande skola inte använder Peda.net-tjänsten till exempel som redskap för informativ
bedömning, överförs barnets portfolio till förälderns oma tila-identifikation. Kyrkslätts kommuns
småbarnspedagogik förvarar inte barnens portfolier efter att förskoleundervisningen upphört.

