Nu är du som vårdnadshavare välkommen in i Unikum
Från och med den 24/4 2019 är du som vårdnadshavare välkommen att logga in i den nya delen av
lärplattformen som heter Unikum. Där kan du ta del av ditt barns lärande och utveckling samt information från
förskolan/skolan.
Det finns olika sätt för dig att komma åt Unikum, och här kan du läsa om de enklaste.

Använda Unikum på en dator:
Gå till Tjörns hemsida – www.tjorn.se/utbildning och klicka på knappen Unikum vårdnadshavare
Logga sedan in med din e-legitimation.

Använda Unikum på en läsplatta eller telefon:
Ladda ner appen Unikum familj

Välj Tjörns kommun för vårdnadshavare och logga in med din e-legitimation

Mer information om Unikum familj
https://unikum.freshdesk.com/support/solutions/articles/11000049965-kom-igang-appen-unikum-familj

Frånvaro och barnschema
Anmälan av frånvaro samt registrering av barnschema för förskola/fritids görs fortfarande på samma sätt som
innan, men även dessa kommer att förbättras nästa termin. Tex kommer du som vårdnadshavare (VH) att
kunna anmäla frånvaro samt registrera barnschema via en app. Mer information kommer när denna är klar att
användas.
Du loggar in i Skolwebben från Tjörns kommuns hemsida som vanligt, eller via länken VH Skolwebb på ditt
barns sida i Unikum.

Dina kontaktuppgifter
För att du fortfarande ska kunna anmäla frånvaro mm via sms behöver dina uppgifter vara korrekta i
Skolwebben. Du ändrar dem som vanligt där. Ändringen slår sedan igenom till Unikum, vilket innebär att du
bara behöver ändra på ett ställe – det vill säga i Skolwebben. Om du däremot ändrar i Unikum måste du ändra
även i Skolwebben
Vår målsättning är att det ska vara så bra och enkelt som möjligt, för dig som vårdnadshavare, att ta del av allt
som gäller ditt/dina barns lärande. Men, även om vi testat alla funktioner om och om igen, kan det fortfarande
dyka upp små brister som behöver åtgärdas. Vi ber dig i så fall ha överseende med detta.

