Elev

Välkommen till Slöjdportfolio!
Vår skola är ansluten till Slöjdportfolio på www.slöjdportfolio.nu
I Slöjdportfolio kan du samla bilder och beskrivningar av dina slöjdalster och
bygga upp din egen portfolio. Här kan du se hur du utvecklas i slöjd och komma
ihåg vad du lärt dig från termin till termin, från år till år. När det är dags för
bedömning och betygsättning kan du enkelt visa upp din Slöjdportfolio för din
lärare.
För att bli inspirerad och få nya idéer kan du söka och titta på andra elevers
slöjdalster i Slöjdportfolio: www.slöjdportfolio.nu/inspiration.
Du behöver inte vara inloggad för att söka på den offentliga söksidan och där
visas aldrig ditt eller någon annans namn.

Skapa ett elevkonto

För att kunna redovisa i din egen Slöjdportfolio måste du först skapa ett
elevkonto. Gör så här:
1)
Surfa till www.slöjdportfolio.nu och välj Ny elev.
2)
Fyll i dina uppgifter.
3)
Klicka på Skicka.
För att ditt elevkonto ska aktiveras måste din lärare godkänna det via sin
lärarsida.
Du kan ändra dina personliga inställningar när du är inloggad.
Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det eller be din lärare hjälpa dig.
Eller anteckna det här och förvara det på ett bra ställe.

Mitt Användarnamn

Mitt Lösenord

…………………………………………………

…………………………………………………

Fler tips på hur du använder Slöjdportfolio

På www.slöjdportfolio.nu/help/video finns flera olika filmer som visar funktioner
som du har nytta av i din Slöjdportfolio.

GDPR - personuppgifter

I Slöjdportfolio anger du ditt namn, e-postadress och vilket år du är född. Dessa
uppgifter hanteras av Slöjd.nu och visas för dig och dina lärare. När du lämnar
årskurs 9 kommer dina personuppgifter att raderas från Slöjdportfolio. De alster
du valt att bidra med och visa på den offentliga söksidan kommer att finnas kvar
som inspiration men utan koppling till dig.
Undrar du över något så vänd dig i första hand till din lärare. Du är också
välkommen att kontakta oss på slöjd.nu.

Lycka till!
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