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Infomentor får ökad inloggningssäkerhet 

Datainspektionen har under senaste året blivit tydligare med sina regler när det gäller hur man i 

skolan ska dokumentera på ett säkert sätt i webbaserade system. Detta för att se till så att 

information inte kommer i orätta händer. I Gnesta kommun använder vi ett digitalt 

dokumentationsverktyg som heter Infomentor (tidigare PODB) och som alla elever, 

vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till. I det systemet skriver vi in ämnesomdömen, 

individuella utvecklingsplaner (IUP), frånvaroregistrering m.m. Infomentor når du genom att gå 

in på www.gnesta.se. Välj självservice, som du hittar i högerspalten. Under rubriken barn- och 

utbildning finns länk till skolportalen. 

I dagsläget har alla vårdnadshavare ett individuellt lösenord till Infomentor. Det sättet anses inte 

uppfylla Datainspektionens krav, eftersom det alltid finns en risk att lösenordet blir känt av 

någon annan. För att uppfylla kraven kommer vi förändra rutinerna och du som vårdnadshavare 

kommer att behöva en e-legitimation/bankID för att kunna logga in i Infomentor.  

Startdatum för det nya inloggningssättet är satt till 1 maj, 2013. Under en övergångsperiod 

kommer både det gamla och det nya inloggningssättet att fungera. Detta för att säkerställa att 

informationen mellan hem och skola inte försvåras. Det gamla systemet slutar att fungera 15 juni, 

2013. 

För att inte hamna i tidsnöd kan det vara bra att redan nu ansöka om e-legitimation/bankID. Du 

som redan är kund i en Internetbank kan ladda ner e-legitimationen/bankID till din dator eller 

smartphone. Idag erbjuder de flesta banker och Telia även en e-legitimation på kort. För mer 

information om ansökan om e-legitimation gå in på www.e-legitimation.se.  Du kan även hämta 

information via skatteverkets hemsida www.skatteverket.se 

Har du frågor kring detta kontakta ansvarig rektor. 

http://www.gnesta.se/
http://www.e-legitimation.se/
http://www.skatteverket.se/

