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Rutiner og praktiske utfordringer  

 

• Hvilke rutiner og systemer for internkontroll må etableres, særlig i forhold til å ivareta 

elevenes og personalets rettigheter? 

• Hvilke praktiske utfordringer knyttes til personvern?    



Hva er personvern? 

 

Personvern er retten enhver har til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger.  



Hva er en personopplysning?  

 

GDPR artikkel 4,  1) Personopplysninger: enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar 

fysisk person («den registrerte»).  

"En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved 

hjelp av en identifikator (f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en 

nettidentifikator (f.eks. IP-nummer), eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske 

persons identitet (fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale)". 



Kort om personvernets historie i Norge  

 

• Personregisterloven (1978)  

• EUs personverndirektiv (1995)  

• Personopplysningsloven med forskrift (2000/2001) 

   - Alminnelige regler for behandling av personopplysninger  

   - Elektronisk behandling av personopplysninger og fysiske personregistre  

   - Konsesjons-og meldeplikt  

 

• EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/2018) 

• Ny personopplysningslov (Lov om behandling av personopplysninger, 2018)  



Sju grunnkrav for behandling av personopplysninger  

 

1. Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig 

2. Formålsbegrensning 

3. Dataminimering 

4. Riktighet 

5. Lagringsbegrensning 

6. Fortrolighet (integritet og konfidensialitet)  

7. Ansvarlighet 

 



https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-

skole/grunnkrav_behandling/ 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/ 

Hvem sitter med ansvaret?  

 

Skoleeier er pliktsubjekt etter personopplysningsloven og GDPR, og er  behandlingsansvarlig: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/


• «behandlingsansvarlig»: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon 

eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med 

behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes  

• skoleeier bestemmer formålet med behandlingen 

• skoleeier bestemmer hvilke hjelpemidler som skal brukes (e.g. læringsplattform eller digitale 

læremidler) 

 

Den enkelte skole er også pliktsubjekt etter personopplysningsloven og GDPR ( ikke 

behandlingsansvarlig).  

 

En leverandør er databehandler, og behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig 

(skoleeier).  

 

(Personopplysningsloven, 2018; Thorsrud &  Torbjørnsen, 2018) 



Skoleelev hacket kommunen –                                                               Nå 

får eleven tilbud om jobb i bank  

 

"I fjor høst fikk en  [    ] skoleelev fra [    ] nasjonal oppmerksomhet da han avslørte at 

personopplysninger om 35.000 elever og ansatte lå åpent tilgjengelig. 

Da han senere tok seg ulovlig inn i systemet, endte det med politisak, reaksjon fra Datatilsynet og 

inndraging av guttens datautstyr". 

 

NRK, 9. mai 2019  



Utfordringer i skolen og i barnehage 

 

• Arkivering: har kommunen/fylkeskommunen gode nok rutiner for opprydning/sletting av 

informasjon om barn/unge/ansatte? (jmf. arkivhensyn) 

• Kompetanse: Er skole-/barnehageeiers kompetanse som behandlingsansvarlig godt nok 

utviklet? 

• Læringsanalyse: mye innsamling av data (logg, tidsbruk osv.), men bør i større grad 

lovreguleres 

• Bruk av læringsplattform, nettbrett o.l.: mangelfull tilgangsstyring og tofaktorautentisering 

• Stort behov for veiledning på ulike nivåer: f.eks. i forhold til klasselister, fotografering 

(Datatilsynet, 2018) 



Gode råd for et bedre personvern i barnehager og skoler 



 



• Lag gode rutiner for internkontroll for hver enkelt skole og barnehage 

• Gjennomfør regelmessige risikovurderinger (i samråd med skoleeier/barnehageeier) 

• Sørg for å forhandle frem gode databehandleravtaler og still krav til leverandørene 

• Bruk sterk autentisering ved behov 

• Begrens overvåking og gi god informasjon til elever og foresatte  

(Datatilsynet, 2014) 

«Å utvikle kompetanse» 

 

Kompetanse på «hverdagsrisikovurdering» som en del av skolens pedagogiske praksis.  

 

Å stille spørsmål som knyttes til GDPR i de aller, aller fleste situasjoner.                                                                                                                               



Dilemma 1: Menneskelig svikt – eposter på avveie 

 

«Mange av avviksmeldingene vi mottar skyldes menneskelig svikt eller mangelfulle rutiner ved 

utsendelse av e-post og brev. Det blir sendt ut referater eller rapporter med beskyttelsesverdig 

informasjon om barn til enten feil mottaker eller til flere mottakere enn det skulle ha vært». 

 

(Datatilsynet, 2018) 



Risikovurdering 1:  

 

Hva er sannsynligheten for at «epost-glipper» kan skje ved din skole?   

Hva kan gjøres for å unngå at e-poster kommer på avveie?  

Når og hvordan kan hverdagsrisikoanalyser foregå?  



GDPR og læring – skolens formål 

 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold 

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta 

og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 



Dilemma 2 :Identitet. Opprettholde og sjonglere roller. 

 

«Personvern handler på mange måter om vår rett til å skape og opprettholde ulike roller, og 

bestemme hvilken informasjon om oss som skal tilflyte de personene vi har en relasjon til når vi 

utøver de respektive rollene».  

«Dersom opplysninger om barn bare akkumuleres, aldri slettes og er tilgjengelig uavhengig av 

relasjon, får barna aldri noen mulighet til å sjonglere sine ulike roller».  

(Datatilsynet, 2018) 



Risikovurdering 2:  

 

I hvilke situasjoner kan skolens praksis påvirke barn og unges mulighet for å utvikle (sjonglere) sin 

identitet og rolle?  



Dilemma 3:  Begrens overvåking og gi god informasjon 

 

Logging av elevers bruk av IKT: 

«Det er generelt lite overvåking av elevene, men det forekommer overvåking ved noen skoler. Det er 

lagt opp til liten grad av selvbestemmelse i denne overvåkingen, og det blir gitt for lite informasjon 

om hvordan det foregår, om når logger slettes, hva de brukes til og liknende». 

(Datatilsynet, 2018) 



Risikovurdering 3: 

 

Foregår det overvåkning i din skoles praksis? Av elever? Av lærerne?      

Hvordan informeres det om det?  



6 spørsmål til hverdagsrisikovurdering... 

 



1 

 

Det finnes en enorm mengde av gode webapper/nettjenester som er gode til undervisningsformål, 

men som dere ikke har databehandleravtale og risikoanalyse for. "Hvordan kan jeg som skoleleder ha 

kontroll på at lærere på skolen ikke registrerer elever og bruker disse?" 

2 

 



"Hvor skal læreren og foresatte samarbeide? Teknologien innbyr til en stort utvalg av måter 

samarbeide og dele på, og det er enklere å bruke disse enn etablerte systemer (LMS mm)". 

3 

 

"Hvor skal læreren skrive notater for utviklingssamtalen? Inneholder disse notatene sensitiv 

personinformasjon?" 



4 

 

"Kan skolen gi elevene i oppgave å lese inn leseleksene digitalt hjemme?" 



5 

 

"Kan lærere bruke en enhet innlogget med privat/forbrukerkonto i arbeidet med elever? F.eks. Kan 

lærere bruke sin iPhone til å ta bilder under skoleturen så lenge de flytter over bildene til 

skoleløsningene etterpå?" 



6 

 

"Hvordan håndterer lærere tekstmeldinger fra foresatte som de mottar på private mobiltelefoner?" 



Oppsummering 

 

Risikovurderinger kan gjøres som et gruppearbeid. På denne måten sikrer man at flest mulig 

scenarioer blir drøftet. For en skole kan en slik gruppe bestå av rektor, IKT-ansvarlig 

(fylkeskommunen/kommunen), sikkerhetsansvarlig (fylkeskommunen/kommunen), system- 

/fagansvarlig og lærere/pedagoger. Ved videregående skoler kan også elever delta i et slikt arbeid 

siden de kan være litt mer kreative og kanskje kan tenke ut andre mulige uønskede hendelser enn de 

ansatte. 

Med endringene kommer det nye muligheter, men også nye trusler og konsekvenser for hver enkelt 

registrert. Det er en grunnleggende forutsetning for å ta i bruk nye muligheter at man først har 

forstått risikoen og hvilke konsekvenser mulighetene medfører.  
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