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Tietoa ”Lärplattformen”-palvelusta 
 

Södertäljen kunnassa kaikilla kunnallisilla esikouluilla, peruskouluilla ja 

lukioilla on yhteinen verkkopohjainen oppimiseen liittyvä palvelu, jota 

kutsumme nimellä ”Lärplattformen” (Oppimisen hallintajärjestelmä). 

Kokoamme ”Lärplattformeniin” erilaisia toimintoja ja työkaluja ja luomme 

kokonaisuuden oppilaan oppimiseen ja kehittymiseen liittyen. Södertäljen 

”Utbildningskontoret” (koulutustoimisto) on se kunnan toimisto, joka 

vastaa ”Lärplattformenista”. 

 

”Lärplattformen” on tarkoitettu: 

• opettajille, kouluhenkilökunnalle ja koulutustoimiston muille työntekijöille 

• kaikille Södertäljen kunnallisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaille 

• Södertäljen kunnallisten koulujen oppilaiden huoltajille.  

 

Palvelun tarkoitus on: 

• lisätä koulun, oppilaan ja huoltajan välistä viestintää ja vuorovaikutusta  

• antaa oppilaalle ja huoltajalle paremman mahdollisuuden seurata oppilaan kehitystä  

• parantaa opetuksen laatua mahdollistamalla vaihtoehtoisia oppimistapoja ja tehdä 

vaihtelun, yksilöllisen opetuksen ja TVT-työkalujen (tieto- ja viestintätekniikka) käytön 

helpommaksi 

• systematisoida ja helpottaa opettajan paperitöitä, suunnittelua ja opetusta.  

 

Keskeiset toiminnot: 

• Voit nähdä oppilaan lukujärjestyksen. 

• Voit nähdä oppilaan läsnäolot/poissaolot. 

• Huoltaja voi ilmoittaa etukäteen lapsensa lyhyet poissaolot. 

• Huoltaja voi saada automaattisesti sähköpostia lapsensa poissaolosta. 

• Voit nähdä todistuksen ja tulevan IUP:n (yksilöllisen kehityssuunnitelman) sekä 

arvioinnin. 

• Voit nähdä opettajan suunnittelemat kokeet. 

• Opettajalla, henkilökunnalla ja oppilailla on yhteinen väline viestintään, 

vuorovaikutukseen ja asiakirjojen käsittelyyn. 

• Aktiviteetit (eräänlaiset virtuaaliset huoneet), joissa opettaja ja oppilaat voivat lähettää 

viestejä, opettaja voi esitellä suunnitelman, opetusmateriaalit, linkit jne. ja oppilaat 

voivat palauttaa tehtäviä. 
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• Opettajat käsittelevät ”Lärplattformenissa” läsnäoloja, todistuksia ja arviointeja. 

• Rehtori voi välittää tärkeää tietoa kaikille. 

 

Kaikki asiakirjat ja materiaalit on koottu samaan paikkaan, ja ne ovat ”Lärplattformenissa” 

jatkuvasti saatavilla. Monen lapsen huoltaja saa kaikkien lastensa tiedot kootusti 

peruskoulusta lukioon.  

 

Kirjautuminen ja turvallisuus 

”Lärplattformen” on suojattu ympäristö, jonne vaaditaan henkilökohtaista kirjautumista ja 

jonne annetaan henkilökohtaiset oikeudet. Huoltajalla on esimerkiksi ainoastaan oikeus oman 

lapsensa tietoihin ja mahdollisiin yleisiin tietoihin. 

Huoltaja kirjautuu palveluun e-legitimation-tunnistamisen avulla (esim. Bank-idn, Nordean, 

Telian).  

Oppilaat saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan, jota he käyttävät myös koulun verkostossa. 

Opettaja/henkilökunta kirjautuu samalta sivulta, jolla kirjaudutaan henkilökunnan sivulle, ja 

hänellä on tällöin pääsy sekä ”Lärplattformeniin” että henkilökunnan sivun muihin 

palveluihin.  

 

Kirjautumistietoja tulee käsitellä huolellisesti, jotta kukaan sivullinen ei pääse niihin käsiksi. 

Asioiden hoitamisen jälkeen on tärkeää kirjautua ulos. Jos kirjautumisessa ilmenee ongelmia, 

ohjeita saa alla olevalta Södertäljen tiedostussivulta.  

 

Tietoa muista kielistä 

”Lärplattformenin” asetuksissa on mahdollisuus valita kieleksi ruotsi tai englanti. Se 

tarkoittaa sitä, että itse ohjelman valikot ja selitykset ovat ruotsiksi tai englanniksi. Opettajien 

ja henkilökunnan kirjoittamia asioita ei kuitenkaan käännetä, vaan ne ovat tavallisesti 

ruotsiksi.  

Tämä tiedote sekä ohjeasiakirja on käännetty arabiaksi, suomeksi ja englanniksi, ja ne voi 

ladata osoitteesta www.sodertalje.se/larplattformen. 

 

Internetlinkit 

Tietoa ”e-legitimation”-palvelusta:www.e-legitimation.se 

Virallinen ruotsinkielinen sivusto esittelee valinnaiset palvelut, joiden kautta voi hankkia ”e-

legitimation”-tunnistuksen.  

Södertäljen kunnan ”Lärplattformen”-verkkosivu: www.sodertalje.se/larplattformen 

Tiedotussivu ”Lärplattformenia” koskien. Sivulla on muun muassa tiedote PDF-muodossa 

(tämä asiakirja), ohjeasiakirja PDF-muodossa, ohjevideo, kysymyksiä ja vastauksia. 

”Lärplattformenin” kirjautumissivu: https://larplattformen.sodertalje.se 
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