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Pian pääset oppimisportaali Unikumiin
Peruskoulussa käytetty InFomentor suljetaan 23. kesäkuuta. Syksystä 2022 alkaen pääset
oppimisportaali Unikumiin, jos sinulla on lapsi esikoulussa tai peruskoulussa tai alle 18-vuotias
lapsi lukiossa.
Oppimisportaali on yhteinen kaikille koulumuodoille, ja sen kautta saat tietoa lapsestasi ja voit
seurata hänen oppimistaan.
Saat käyttöösi myös Edlevo-sovelluksen, joka täydentää Unikumia. Sovelluksella ilmoitat
poissaolot ja lapsesi aikataulut esikouluun ja vapaa-ajankotiin. Jos sinulla on alle 18-vuotias lapsi
lukiossa, näet sovelluksessa myös hänen opintosuunnitelmansa ja arvosanansa.

Unikumin käytön aloittaminen
Voit käyttää Unikumia sekä sovelluksena että selaimen kautta tietokoneella, tabletilla tai
matkapuhelimella. Suosituksena on, että käytät ensisijaisesti sovellusta nimeltä Unikum Familj.
Lataa Unikum Familj -sovellus iPhone- ja Android-puhelinten sovelluskaupasta. Unikum Familj on
saatavilla ruotsin- ja englanninkielisenä.

Unikum Familj -sovellukseen kirjautuminen
Kirjaudu sisään ja tunnistaudu napauttamalla Bank-ID-kuvaketta (sähköinen tunniste).
Unikumiin kirjautuminen verkossa
Jos et asenna sovellusta, kirjaudu Unikumiin
verkkosivun kautta:
skelleftea.se/skolportalen
• Valitse ”Logga in på Unikum” (Kirjaudu
Unikumiin).
• Valitse ”Andra sätt att logga in” (Vaihda
kirjautumistapaa).
• Etsi ja valitse ”Skellefteå kommun för vårdnadshavare” (Skellefteån
kunta huoltajille).
Kun seuraavan kerran kirjaudut sisään, näet
Skellefteån kunnan heti luettelossa.
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Unikumiin kirjautuminen edellyttää
sähköistä tunnistetta (Bank-ID).
Jos sinulla ei ole sähköistä tunnistetta, ota yhteyttä
Skellefteån kunnan asiakaspalveluun numeroon 0910 73 50
00.
Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta, voit kirjautua
Unikumiin tekstiviestillä. Valitse tällöin vaihtoehto ”Logga in
med sms”.
Jos sinulla on ongelmia tekstiviestikirjautumisen kanssa, ota
yhteyttä Skellefteån kunnan asiakaspalveluun numeroon
0910 73 50 00.

Varmista, että yhteystietosi Unikumissa ovat oikein
Tarkista, että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi Unikumissa ovat oikein. Sähköpostiosoite
on tärkeä, jotta saat lapsen toimintapaikasta sinulle lähetetyt tiedot.
Jos yhteystietosi puuttuvat tai ovat virheellisiä, päivitä ne Skellefteån kunnan sähköisen
asiointipalvelun Lämna kontaktuppgifter kautta tai Edlevo-sovelluksessa. Tiedot siirretään
Unikumiin yön aikana. Jos nimesi tai osoitteesi on väärin, ota yhteyttä Verovirastoon.

Edlevo
Unikum täydentää Edlevoa, johon merkitään poissaolot ja jolla ilmoitetaan lapsen aikataulut
esikouluun ja vapaa-ajankotiin. Jos sinulla on alle 18-vuotias lapsi lukiossa, näet Edlevossa myös
hänen opintosuunnitelmansa ja arvosanansa. Edlevo on sovellus, ja sen saa ladattua iPhone- ja
Android-puhelinten sovelluskaupasta.

Toiminnot Unikum Familj- ja Edlevo-sovelluksissa esikoulussa
Toiminto
Viestien ja tietojen
vastaanottaminen esikoulusta
Lapsen aikataulun
ilmoittaminen/muuttaminen
Poissaoloista ilmoittaminen
Tietoa esikoulun
suunnitelmista
Tietoa esikoulun asiakirjoista

Edlevo

Unikum Familj

√
√
√
√
√
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Toiminnot Unikum Familj- ja Edlevo-sovelluksissa peruskoulussa
Toiminto

Edlevo

Unikum Familj

Viestien ja tietojen vastaanottaminen
koulusta
Poissaoloista ilmoittaminen

√
√
√

Lukujärjestyksen ja vapaa-ajankodin
aikataulun
ilmoittaminen/muuttaminen/tarkastelu
Tietoa suunnitelmista

√
√

Tietoa koulun asiakirjoista

Toiminnot Unikum Familj- ja Edlevo-sovelluksissa lukiossa
Toiminto
Viestien ja tietojen
vastaanottaminen koulusta
Poissaoloista ilmoittaminen
Tietoa lukujärjestyksestä
Tietoa
opintosuunnitelmasta/arvosanoista
Tietoa suunnitelmista
Tietoa koulun asiakirjoista

Edlevo

Unikum Familj

√
√
√
√

Tarvitsetko apua?
Jos tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä Skellefteån kunnan asiakaspalveluun
numeroon 0910 73 50 00.
Ystävällisin terveisin
Koulutus ja työmarkkinat

www.skelleftea.se

√

