
skola.ystad.se blir edu.ystad.se 
Som vi tidigare aviserat kommer alla skola.ystad.se-adresser ändras. Ändringen var planerad 
till höstlovsveckan, men kommer istället äga rum tisdagen den 22/11 på eftermiddagen.  
E-postbytet görs av flera anledningar: 

• Sedan gymnasiet blev en del av Ystads kommun har vårt mål varit att ha ett gemensamt e-
postsystem. Därför kommer alla pedagoger och elever i verksamheterna att göra detta byte. 
Alltså kommer en elev ha samma e-postadress från förskola till gymnasium, så länge hen 
går i Ystad kommuns skolor. 

• I Gmail har alla e-postgrupper hanterats manuellt. I och med bytet kommer grupperna att 
följa Extens, vilket gör att allt sker automatiskt. Detta leder till att grupperna kommer vara 
korrekta redan dagen efter skolbyte. Alla våra verksamhetssystem kommer sedan att ha 
samma uppgifter. 

Vad innebär detta för dig? 

• Användaruppgifter i Vklass kommer ändras till att stämma överens med AD-inloggningen 
(samma som till Självservice och EpiServer). Fr.o.m. onsdag den 23 november är detta 
klart. 

• Utseendet i Vklass ändras något. E-posten når du nu via en knapp i vänstermenyn. Du når 
fortfarande Google (numera omdöpt till G Suite) via samma knapp som tidigare.  

• När du klickar på knappen för e-post kommer du bli ombedd att logga in igen. Du 
använder samma uppgifter som till Vklass (AD) Du kan spara användaruppgifterna i 
webbläsaren för att underlätta. 

• E-post som skickas till skola.ystad.se kommer fram till den 31 januari att nå Gmail. 
Därefter får avsändaren ett svar om att adressen inte finns. 

• Du kommer alltid att ha tillgång till dina gamla brev i Gmail, genom att ta dig till G-mail i 
Googles appar. 

• Svarar du på ett befintligt brev i Gmail, kommer avsändaren att vara din nya edu.ystad.se-
adress. Det kan alltså vara ett bra sätt att styra om konversationer till din nya e-post.  

• Dina delade dokument och filer i Google påverkas inte. De kommer finnas tillgängliga som 
tidigare. 
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• I de flesta fall kommer namnet före @ att vara samma som tidigare. I vissa fall kommer vi 
dock att behöva byta även dessa, om adressen redan finns i systemet. 

Vad innebär detta för dina elever? 

• Allt ovanstående gäller även elever. 

• Klasslärare/mentorer fick ut listor med aktuella användaruppgifter till elever under vecka 
43.  

• Elever fick en kortare information via Vklass under vecka 43.  

Vad behöver du göra? 

• Om du inte är säker på din AD-inloggning behöver du ta reda på denna. Det är som 
tidigare nämnts samma uppgifter som används till Självservice och EpiServer. Behöver du 
hjälp med uppgifter skickar du e-post till buninlogg@ystad.se. 

• Uppdatera informationen i eventuella e-postklienter på datorer, plattor och telefoner.  

• I de fall du har använt skola.ystad.se som användaruppgift eller kontaktuppgift till olika 
webbtjänster (t ex Apple ID, iCloud och Facebook) bör du se över om du kan byta. I de fall 
du inte byter kommer funktionen om ”glömt lösenord” inte att fungera.  

• Skapa en e-postsignatur till din nya e-post. 

IT-pedagogerna och IT-avdelningen kommer att ta fram stöd i form av lathundar och filmer för 
de olika momenten.  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till itpedagogerna@ystad.se.  
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