
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

Funktionslista 
 
Gratisversion 

- Videoklipp; filma i appen eller välj från bibliotek 
- Bilder; fota i appen eller välj från bibliotek 
- Texter 
- Bildserier 
- Scanner för teckningar och dokument  
- Textinlägg med färgglad bakgrund 
- Kommentarsfunktion (går att stänga av) 
- Gillafunktion 
- Språkstöd; mottagare kan själva översätta till valfritt språk 
- Datumuppmärkning 
- Bygg vidare på ett inlägg längre fram; fånga en process 
- Zooma in på bilder 
- Notifikationer till mottagare vid nytt innehåll (går att stänga av) 
- Mailpåminnelse till inaktiva mottagare 
- Varje barn har en egen portfolio 
- Fritextfält i portfolierna för extra information 
- Lägg en dokumentation i flera portfolios åt gången  
- Överblicka månadsvis dokumentationen 
- Sortera efter när bilder/filmer togs eller när de lades upp 
- Vårdnadshavare kommer enbart åt sitt barns portfolio 
- Gör inlägg till hela avdelningens vårdnadshavare  
- Gör inlägg till hela förskolans vårdnadshavare 
- Forum för att dela mat information från Köket 
- Skapa ytterligare egna grupper i appen t.ex. för arbetslaget 
- Bjud in vårdnadshavare via mail eller sms 
- Vårdnadshavare får sitt barns digitala portfolio när barnet slutar 
- Skriv ut innehåll från dator eller spara ner material på dator 
- Ta bort vårdnadshavare, ändra rättigheter, ta bort innehåll  
- Automatiska fotoböcker baserade på dokumentationen skapas i 

appen. Dessa går att beställa hem för vårdnadshavare och 
förskolor. Redigera de färdiga förslagen eller gör helt egna. 

 
Betalversion 
- Lättanvänt taggningssystem med läroplansmålen 
- Målen är både på målnivå eller områdesnivå 
- Mottagare ser målen i appen och kan läsa mer 



 
- Måluppföljning per barn 
- Lägg till taggar efter de egna behoven t.ex. egna mål, projekt 

eller andra läroplaner 
- Ta del av hela förskolans, kommunens eller förskolegruppens 

material via dator och administrera 
- Alla organisationens konton kan spara ner obegränsat med 

material från appen 
- Utökad statistik över förskolans eller skolgruppens användning 
 
Prion är en modulbaserad lösning. Det innebär att man kan välja 
vilka funktioner man vill ta del av. Med Prion är det enkelt att ta klivet 
in i ett digitalt arbetssätt och över tid utöka sin användning 
allteftersom verksamheten utvecklas. Ytterligare tilläggsfunktioner 
kommer inom kort, vi arbetar exempelvis på ett kalendarium med 
notifikationer i appen, digital in- och utveckling av  barnen, 
närvarohantering, utökad möjlighet att addera information i 
barnens portfolios, avdelningarnas och förskolans forum. 
 
Har ni önskemål om funktioner i appen maila dessa till 
support@prionapp.com. Vi bygger mer funktioner hela tiden och 
lyssnar på alla inspel vi får om hur vi kan göra Prion bättre. Vi 
uppskattar ett nära samarbete med våra förskolor – vilka är 
anledningen att vi finns till. 
 
Vi rekommenderar intresserade förskolor att delta på ett av våra 
webinarier som vi håller varje månad  då vi går igenom appens 
funktioner. Maila hello@prionapp.com för att anmäla dig. 
Webinarierna är kostnadsfria och deltagande sker från den egna 
datorn eller läroplattan. 
 
Vill du starta upp Prion? Maila hello@prionapp.com så sätter vi upp 
konton åt er. 

 
 
 

Frågor och support 
hello@prionapp.com   -   0721-50 58 33   -   www.prionapp.com 

 


