1.

Mentor (eller annan ansvarig personal) kollar med Memme om eleven är registrerad.

2. Mentor ger avtal till eleven att ta med sig hem för att fylla i med vårdnadshavare eller
mailar digitalt avtal till vårdnadshavare. Avtalet skickas enbart till vårdnadshavare till elever
med behov och som ska ha Legimus. Du ska inte skicka digitalt avtal som information till
en hel klass eller lägga upp länken på teams eller liknande.
3. Skicka pappersavtal till Memme på Årsta torg. Digitala avtal kommer direkt till Memmes
inkorg.

4. Eleven registreras så fort avtalet kommit fram. När det är klart meddelas mentor. Även
vårdnadshavare får ett mail om e-postadressen är känd.

5. Memme kan introducera eleven om det önskas. Maila för att boka tid.

Digitalt avtal
http://arstaskolan.org/legimus/

Pappersavtal
https://www.legimus.se/Gemensamt/Dokument/Dokument/
c89f00c6-dacd-4106-9565-cce04f4464fb.pdf

Det är viktigt att alla som arbetar med elevernas läsning vet vad Legimus är och hur det fungerar.
Är du osäker hittar du svar på många frågor nedan. Har du fler frågor kan du kontakta Memme,
memme.chatfield@edu.stockholm.se

Legimus är en tjänst med inlästa böcker. Böckerna laddas ner och läses via dator eller appen
Legimus. Alla med behov på grund av läsnedsättning får använda Legimus. Det måste inte finnas
en diagnos. Det krävs en inloggning för att använda tjänsten och det är bara bibliotekspersonal
som kan registrera användare. På Årstaskolan är det Memme som har hand om detta.

Legimus är i princip folk- och skolbiblioteket i inläst form. Där finns främst skönlitteratur men även
en del facklitteratur. I regel finns inte läromedel. Många av böckerna har även text så man kan följa
med i den skrivna texten. Saknas den bok man vill ha går det att önska nya böcker via
skolbiblioteket.

Se vår arbetsgång på föregående sida.

Nej. Legimus är inte ett skolsystem och eleverna är alltså inte inskrivna klassvis. Vi kan slå upp
enskilda elever via deras namn och se vilken e-postadress de är registrerade på, men det går inte
att söka klassvis och det går inte att skriva ut listor. Lösenord syns inte i systemet.

Nej. Legimus är knutet till elevens personnummer/LMA-nummer. Det går bara att ha ett konto per
person. Detta innebär att eleven måste ”ta med sig” Legimuskontot till skolan. Skolbiblioteket kan
inte ge ut, eller ens se, uppgifterna på eget bevåg.
Om vårdnadshavare eller elev godkänner att skolan får ta del av ett befintligt Legimuskonto gör vi
en elevflytt så att skolbiblioteket kan hantera elevens konto.
Om vårdnadshavare och elev inte vill dela med sig av inloggningsuppgifterna till skolan kan eleven
inte nyttja Legimus i skolan. Detta gäller även när vårdnadshavare och elev bestämmer sig för att
det konto som är skapat via skolbiblioteket bara ska gälla hemma.

Gå till Legimus.se - logga in – glömt lösenord för att skapa ett nytt. Nya lösenordet skickas till den
registrerade e-postadressen.
Om eleven glömt vilken e-post de använt kontaktar ni Memme. Lösenord syns inte i systemet så ni
kan inte få veta gamla lösenord, enbart byta. Eleven måste vara delaktig i byte av lösenord,
personal får inte byta på eget bevåg.

Du kan önska ett demokonto på https://www.legimus.se/bibliotek/demokonto. Demokonto ger dig
möjlighet att visa Legimus med ett begränsat antal titlar. Du kan inte registrera användare med
demokontot.

Hänvisa till skolbibliotekarien, memme.chatfield@edu.stockholm.se. Vårdnadshavare är välkomna
att höra av sig med alla möjliga frågor de har kring elevernas läsning och läshjälpmedel.

