
Förälder 

 

Bäste förälder! 

Vår skola använder Slöjdportfolio: www.slöjdportfolio.nu där eleverna ges 

möjlighet att själva dokumentera både sin arbetsprocess och sitt färdiga alster 

med hjälp av text och bilder. 

I skolverkets läroplan Lgr11 läggs särskild betoning på arbetsprocessen i 

skolarbetet och att den ska dokumenteras digitalt. 

Att samla elevens alla färdiga slöjdalster i skolan är svårt och det mesta följer 

med hem. Utan noggrann dokumentation riskerar därför både vi lärare och 

eleverna att glömma vad som tidigare har gjorts. 

Som stöd för minnet kan både lärare och elev titta i Slöjdportfolio när det är dags 

för utvärdering och betygsättning. Be gärna ditt barn att logga in och visa dig sin 

portfolio.  

Ditt barn får gärna visa sina alster på den offentliga söksidan tillsammans med 

tusentals andra alster i Slöjdportfolio. Här är alla alster frikopplade från barnets 

personuppgifter och deras namn visas inte. Tillsammans skapar eleverna en stor 

inspirerade databas för slöjdämnet. 

Tiden i slöjdsalen är knapp och då ska eleven få ägna sig åt slöjdande! 
Om du har möjlighet så hjälp gärna ditt barn med att hålla sin Slöjdportfolio 

uppdaterad. Ditt barn har användarnamn och lösenord för att kunna logga in på 

www.slöjdportfolio.nu. Slöjdportfolio fungerar bra såväl i dator som surfplatta och 

mobil.  
• Slöjdalstret skall helst vara fotograferat i närbild. 

• Eleven ska inte synas i bild. 

• Innan alstret syns på söksidan måste läraren godkänna det. 

• Det är eleven själv som väljer att ett alster ska visas offentligt i 
Slöjdportfolio.   

GDPR - personuppgifter 
I Slöjdportfolio anger barnet sitt namn, e-postadress och födelseår. Dessa 

uppgifter hanteras av Slöjd.nu och visas för barnet och dess lärare. När ditt barn 

lämnar årskurs 9 kommer personuppgifterna att raderas från Slöjdportfolio. De 

alster barnet valt att bidra med och visar på den offentliga söksidan kommer att 

finnas kvar som inspiration men utan koppling till några personuppgifter. 

Undrar du över något så vänd dig i första hand till oss lärare på skolan. Du kan 

även kontakta Slöjd.nu som producerar Slöjdportfolio: kontakt@slojd.nu. 

 

Eleverna älskar sin slöjd! De är stolta och glada över sina slöjdalster.  

Stort tack för ditt stöd och din hjälp! 

/Slöjdlärarna 
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