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Öka användningen av UNIKUM
UNIKUM är namnet på Norrtäljes skolplattform.
En skolplattform är ett digitalt verktyg som är avsett att komplettera, effektivisera och till
stor del ersätta de äldre systemen som tidigare använts inom skolan för:







Skriftlig kommunikation mellan skola,
elever och föräldrar, (minska på antalet ”lappar” inte minst).
Planering och bedömning.
Elevdokumentation.
Frånvaro- och närvaro registrering.
Schemaläggning.
Barn- och elevregister.

Bilden till
höger är från
Unikums App
och Visningsskola.

Efter en del signaler från personer bland skolledning, lärare, elever och föräldrar, har vi i
Sverigedemokraterna orsak att tro att UNIKUM inte används i den utsträckning som är
önskvärd.
Vi i Sverigedemokraterna vill därför slå ett slag för UNIKUM, Norrtäljes skolplattform, genom
att initiera en kampanj på bred front för att UNIKUM används till sin rätta potential.
Hur kan då en sådan kampanj genomföras?
Jo, leverantören av UNIKUM erbjuder ett flertal möjligheter. Den enklaste varianten, som inte kräver
särskilda behörigheter, är genom att logga in på deras öppna visningsskola. Väl inne i visningsskolan
kan man, utifrån den roll man valt, prova på de olika funktioner som systemet erbjuder.
Logga in på https://demo.unikum.net/unikum-demo/login.jsp med någon av följande användare:
Förskola
Pedagog - linaseger
Förälder - beasmamma
Rektor - samira

Grundskola
Lärare klass 7 - astridfrisk
Elev klass 7 - leaelev
Förälder klass 7 – leaspappa
Rektor – annrektor

Lösenord för alla användare är: hurra14!
Sverigedemokraternas förslag innebär att Skolförvaltningen får i uppdrag att genom
organiserade informationsinsatser motivera skolledning, lärare, elever och föräldrar att sätta sig
in i och lära sig att tillämpa och utnyttja alla finurliga funktioner som UNIKUM erbjuder.
Detta kan till exempel ske i samband med studiedagar/föräldramöten/internutbildningar, där man utgår
ifrån ämnet kommunikation i allmänhet och UNIKUM i synnerhet.
Det är bara fantasin som begränsar.
För Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun
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