
Dataresurser och ärenderegister som hanteras av undervisnings- och 
bildningsväsendet i Lappträsk kommun  

Syftet med registren är att genomföra småbarnspedagogik och grundundervisning, 
morgon- och eftermiddagsverksamhet samt elev- och studerandevård. Att ordna fritids-, 
ungdoms- och kulturväsendets tjänster åt kommuninvånarna.  

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt 
Informationsmaterialet är inte öppet tillgängligt via ett tekniskt gränssnitt. 

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och avtal 
Se koncernförvaltningens ärendehanteringsregister. 

Informationsförvaltningens informationslager 
Se koncernförvaltningens ärendehanteringsregister. 

 

Småbarnspedagogikens informationslager  

Informationslagret täcker olika rutiner relaterade till småbarnspedagogiken, såsom 
upprätthållande av dagvårdsplatser, ingående av dagvårdsavtal och upprätthållande av 
data om barn som vårdas av familjedagvårdare och i daghemmet.  

Datamaterial 

1. Kontaktuppgifter, anställningsuppgifter och löneuppgifter för barn, vårdnadshavare och 
personal 
2. Ansökningar 
3. Placerings- och betalningsbeslut 
4. Registrering av vårdverksamhet 
5. Plan för småbarnspedagogik 
6. Statistik och rapporter 
7. Inkomstinformation och kundbetalningsbeslut som krävs för att fastställa kundavgiften 
8. Rabatter och beslut om befrielse från betalning 
9. Beslut om betalningsplaner för försenade kundbetalningar 
10. Information om hälsa 
11. Information om särskild småbarnspedagogik 
12. Frånvaro och frånvaro av barnet 
 

Informationssystem  

1. MultiPrimus (inkl. Wilma) 
2. Wilma (informering och barnens planer för småbarnspedagogik, ansökningar till 
småbarnspedagogiken, betalningsbeslut och inkomstutredningar)  
3. Titania skiftsplanering 
4. Inkomstregister 
5. Befolkningsregister 

 

 



Sökfaktorer som kan användas för att hämta dokument  
Personens namn och personbeteckning kan användas som sökfaktorer vid 
informationsförfrågningar. 

För- och grundundervisningens informationslager 
planering av lektioner, dokumentering av val, beslut, information om skolväg, utvärdering 
av prestationer och utskrift av betyg. 

Informationssystem  

1. Kontaktuppgifter och Wilma ID för elever, vårdnadshavare, lärare och personal 
2. Information relaterade till studier såsom urval, vitsord, betyg och beslut 
3. Historia om deltagande i undervisning 
4. Uppgifter om organisation av pedagogiskt stöd och journal över studerandevård 
5. Annan information relaterad till undervisning såsom skolskjuts, morgon- och 
eftermiddagsverksamhet 
6. Statistik och rapporter 
7. Information om stöd till eleven (allmänt stöd, effektiverat stöd, särskilt stöd) 
8. Information om invandring och migration 
  
Informationssystem  

1. MultiPrimus (inkl. Wilma och Kurre), övergripande system för elevadministration 
 

Sökfaktorer som kan användas för att hämta dokument  
Personens namn och personbeteckning kan användas som sökfaktorer vid 
informationsförfrågningar  

Registren hanterar elevers person- och studiedata, skolhistoriska data, lärar- och 
personaldata samt undervisningsutbud. Med hjälp av information 

Bibliotekstjänsternas informationslager 

Syftet med informationssystemet, underhåll av bibliotekens information om böcker och 
kunddata samt statistik. 

Informationssystem  

1. Bibliotekets kundinformation 
2. Transaktionsinformation om utlåningar 
3. Olösta problem: kommentarer och kundstatus 
4. Låntagarstatistik 
5. Information om böcker i biblioteket 
 

Informationssystem  

1. Databas över Helle-bibliotek 

Sökfaktorer som kan användas för att hämta dokument  



Till exempel kan en persons namn, kund-id eller personbeteckning användas som 
sökfaktorer i informationsbegäranden. 

Ungdomstjänsternas informationslager 
 
Syftet är att tillhandahålla de unga bland annat utfärds- och campingverksamhet, 
uppsökande ungdomsarbete, arbetsverkstäder för ungdomar, ungdomslokaler, bidrag till 
föreningar som anordnar ungdomsverksamhet samt möjlighet att bli hörd i gruppen som 
ger de unga möjlighet att delta och påverka samt ansvara för frågor gällande 
sommaranställning av unga. 

Informationssystem  

1. Kundregister över uppsökande ungdomsarbete  
2. Register över idrotts-, ungdoms- och kulturväsendets register över bidrag 
3. Läger, utfärder och evenemang 

Informationssystem  

1. Parent-systemet/uppsökande ungdomsarbete  
 
Sökfaktorer som kan användas för att hämta dokument  
I informationsbegäranden kan till exempel personens namn och personbeteckning 
användas som sökfaktorer. 

Idrottstjänsterans informationslager  

Syftet är att anordna simhallstjänster, motionsgrupper, idrottsevenemang samt stöd till 
föreningsverksamhet och idrottsbidrag till de kommuninvånarna. 

Informationssystem  

1. Tränings- och konditionssalsregister 
3. Kontaktuppgifter till organisationer och föreningar 
5. Register över bidrag till idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet 
6. Belöna förtjänta Lappträskbor? 
 
Informationssystem   

5. Iloq-nyckelsystem 
6. Suomi.fi -blankett  

 

Sökfaktorer som kan användas för att hämta dokument 

I informationsbegäranden kan till exempel personens namn och personbeteckning 
användas som sökfaktorer. 

 


