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Pluttra - information till vårdnadshavare
Förskolans dokumentations- och informationsverktyg
Pluttra är skapad av Lin Education och riktar sig till förskolan. Pluttra är en användarvänlig plattform för dokumentation och information
mellan förskola och hem. Dokumentationen kan bestå av text, foto, ljud och film. Pluttra är plattformsoberoende och kan användas på
smartphone, läsplatta och dator.
Vår förhoppning är att skapa bra förutsättning för kontakten mellan förskola och hem. Som vårdnadshavare kan du ta del av ögonblick
under barnets dag på förskolan och av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Du kommer även att få viktiga
meddelanden och ha möjlighet att prenumerera på avdelningens kalender.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg med att använda Pluttra. Det är endast du som har tillgång till ditt barns
dokumentation. Säkerheten i Pluttra är hög och allt som förskolan publicerar ägs av dem och är endast tillgänglig för personalen och
dig som vårdnadshavare.
Så här skapar du ditt personliga konto
•
•
•
•
•

Förskolan skickar en inbjudan till din mailadress
Klicka på länken i inbjudan
Ange dina uppgifter och välj ett lösenord
Klicka sedan på Pluttra-ikonen
Nästa steg är att ladda ner föräldraappen

Pluttra-appen
Appen finns att ladda ner från Google Play för Android och AppStore för iOS. Självklart är det kostnadsfritt och du loggar in med det
lösenord du angett i ditt personliga konto.
För att du som vårdnadshavare ska få en bättre förståelse för Pluttra, har vi tagit fram filmerna nedan: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLyyf2_lH9nwcdzU9oWlseeavVpVOs1vi0
Pluttrasupport
Pluttra-supporten talar svenska och engelska.
Öppettider: vardagar mellan kl. 8.00-17.00
E-post: produktsupport@lineducation.se
Telefon: 010 - 209 63 10
Säkerhet i Pluttra
Vi använder oss av PIN och Glesys som serverleverantörer. Löpande backup av Pluttra görs varje natt och datan lagras i Sverige.
Mellan förskolan och Lin Education tecknas ett avtal som säkerställer att PuL (Personuppgiftslagen) följs. I och med avtalstecknande
upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att vi hanterar personuppgifter i enlighet med de krav som huvudmannen
sätter.
Inloggningen skyddas med SSL, samma typ av skydd som banker och e-handeln använder för att säkra lösenord och känsliga
uppgifter.
Allt som förskolan publicerar i Pluttra är endast 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 endast tillgängligt för inloggade användare som är
kopplade till avdelningen samt barnets vårdnadshavare. En snabb referenslista gör det lätt för avdelningens pedagoger att hålla koll på
vilka barn som får förekomma på bild enligt vårdnadshavarnas samtycke.
Denna information finns på följande språk: svenska, engelska, arabiska, persiska, dari och somaliska. Mer information på svenska finns
även på www.lineducation.se/pluttra

