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Hej!
Under 2021 kommer staden Jakobstad att använda plattformen Prion
för att dokumentera barnens utveckling och lärande och samverka
med dig som vårdnadshavare.
Du som vårdnadshavare kommer därmed att få tillgång till ditt barns
portfolio och kunna ta del av annan information från
småbarnspedagogiken via appen.
Här följer en kort beskrivning av vad Prion innebär för dig
– trevlig läsning!
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Vad innebär Prion för dig?
Via Prion-appen kommer småbarnspedagogiken att dela bilder,
texter och videos för att:

• Dokumentera ditt barns utveckling och lärande.
• Gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig
i ditt barns aktiviteter och lärandeprocess.

• Snabbt nå ut med information.
Du kommer att ta del av:

• Ditt barns dokumentation – som bara personalen och du som
barnets vårdnadshavare har åtkomst till.

• Avdelningens gemensamma dokumentation och generell
information.

3

Fördelar för verksamhet och
vårdnadshavare
● Appen innebär ett snabbt och smidigt sätt för personalen att dokumentera.
● Via appen kan du vara delaktig i dokumentationen och i det pedagogiska arbetet.
● Det är enkelt för dig att följa ditt barns utveckling och lärande.
● Du får inblick i vad som hänt samma dag - även om du inte hämtar den dagen.
● Materialet underlättar att ställa frågor till barnet hemma om vad de arbetar med.

● Effektivt för personalen att nå ut med information.
● Förenklar måluppföljningen för pedagoger och chefer.
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Några exempel från appen

Vad kan du göra?
• Du får en notifiering till din telefon
när det finns nyheter för dig i appen.

• Öppna appen för att ta del av

Språköversättning

innehållet.

• Du får påminnelse via e-post om du
missat något.

• Du kan ge feedback till personalen

Scrolla och
zooma för
att se hela
inlägget

genom att ”gilla” och kommentera.

• All dokumentation om ditt barn
sparas under perioden barnet är

inskrivet och du kan när som helst gå
tillbaka och titta.

Kommentera
Meny

Klicka på våra
måltaggar för
att läsa mer

Språköversättning / language translation
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Ditt barns portfolio

Endast vårdnadshavare och personal
har tillgång hit

Lär om läroplan och
pedagogik!
Följ vårt pedagogiska arbete!

Inloggning & uppstart
Du kommer att få en inbjudan via e-post till ditt barns portfolio.
Gör då såhär:

1. Klicka på länken i inbjudningsmailet.
2. Skapa ett konto.

3. Ladda ner Prion-appen i AppStore eller GooglePlay.

Om ni laddar ner appen via
Prions hemsida
(https://prionapp.com) kommer
ni alltid rätt.
På iPad: Välj även ”Endast för
iPhone” uppe i vänstra hörnet.

4. Nu kan du se ditt barns portfolio inne till vänster i appen.
5. Sätt en profilbild för ditt konto i kontoinställningarna inne till vänster i appen.
Mer info:
Vi rekommenderar att du tillåter Prion att skicka push notifikationer till dig så du
ser när det finns nyheter i appen!

Om problem uppstår
Tekniska problem?
1.

Dubbelkolla internetuppkopplingen och försök igen senare.

2. Uppdatera appen till den senaste versionen i AppStore eller GooglePlay.
3. Starta om appen.
4. Installera om appen.
5. Maila Prions support på support@prionapp.com, och beskriv problemet så
detaljerat du kan, när det uppkommer, vilken telefonmodell det gäller,
vilken e-post din användare har i Prion.
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Mertjänster i Prion
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PrionBooks: Automatiska fotoböcker för hemleverans
•

Automatiska fotoböcker skapas av dokumentationen i Prion. Dessa kan beställas med
hemleverans, t.ex. en årsbok om ditt barn.

•

Böckerna går att redigera: byt ordning, ta bort/lägg till bilder och ändra texter.

•

Böckerna har fin kvalitet, hård pärm, innehåller 20-200 sidor och kostar från 19,49 euro ink
leverans.
Beställ en fotobok av ditt barns dokumentation:

1. Se dina färdiga
fotoböcker här

2. Redigera boken
(valfritt)

• Finns än så länge enbart i iPhone/iPad-appen.
• Läs mer på http://prionapp.com/blogg/fardiga-fotobocker-av-dina-prion-foton/
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PrionPlus: spara material högupplöst
• Vårdnadshavare använder appen kostnadsfritt.
• Om du vill spara innehåll såsom bilder och filmer i bra upplösning från appen kan det
göras för en kostnad*.

Såhär beställer du

Det finns två alternativ:
1. Månadsprenumeration: (1,99 euro/mån)
2. Eller ett 7-dagarspass (3,49 euro)

*Finns än så länge enbart i iPhone/iPad-appen.
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Följ Prion på sociala medier för att ta del av nyheter!
Facebook:
www.facebook.com/prionapp
Instagram:
www.instagram.com/prion_app
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Barnhusgatan 20, Stockholm
556977-1545
hello@prionapp.com
www.prionapp.com

