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At arbejde på afstand – Hvordan og hvad må jeg? 
Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen 

 
Når man skal arbejde hjemmefra i længere tid, må man tænke i nye baner og anvende systemer på en måde, som vi måske ikke helt er vant til. Vi har mange muligheder for at afholde 

møder, sende dokumenter og kontakte folk, men systemerne er meget forskellige – både ift. sikkerhed og måden, vi bruger dem på. Vi har her lavet en oversigt for at hjælpe jer med de 

mest almindelige spørgsmål. 

Husk, at uanset hvilket system, du arbejder i, så skal du stadig overholde kommunens almindelige pligt til at journalisere, ligesom der kan kræves indsigt i de oplysninger, du behandler om 

personen uanset opbevaringsstedet. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte: 

- Persondatarelaterede spørgsmål og jura: Lill-Jana Vandmose Larsen: lill-jana@aalborg.dk / 93520034 

- IT-tekniske spørgsmål: IT-helpdesk: 93520100 

- Generel IT, emner ift. koordinering med andre forvaltninger, ledelsesmæssige udfordringer ift. IT-anvendelse og hjemmearbejde: Rasmus Greve: rgh-skole@aalborg.dk / 93520062 

Spørgsmål Hvad må jeg? 
 

Hvordan gør jeg? 

Hvordan skal jeg anvende mit 
kommunalt udleverede udstyr, når 
jeg arbejder hjemmefra? 
Fx pc, tablet, USB-nøgle, harddisk og lign. 
mobile enheder, hvor man opbevarer 
oplysninger lokalt på enheden. 

Enheden skal være beskyttet af kode for at sikre, at der kun er adgang til 
oplysningerne for relevante personer. I så fald må du gerne arbejde med 
almindelige personoplysninger her, men følsomme/fortrolige oplysninger 
må aldrig opbevares i enheden i mere end 30 dage. 
  
Er der tale om en USB-nøgle, skal den være krypteret og godkendt af IT. 

Du skal sikre dig, at der kræves adgangskode for at åbne enheden. Du skal 
også huske at låse enheden, når du forlader den, så ikke andre i hjemmet 
kan få adgang til oplysningerne. 

Må jeg anvende mit private udstyr 
når jeg arbejder hjemmefra? 
Fx privat pc, tablet, printer, usb-nøgler, 
private mus og tastaturer 

Det er ikke tilladt og ofte endda ulovligt i arbejdsmæssig sammenhæng at 
benytte digitale løsninger, der ikke er anvist af kommunen. Eneste 
undtagelse herfor er i øjeblikket, når det private udstyr anvendes til at 
tilgå ekstern.aalborg.dk eller portal.office.com 
 

Du skal undlade at anvende privat udstyr i arbejdsmæssig sammenhæng. 
Du må udelukkende anvende privat udstyr til at tilgå ekstern.aalborg.dk 
eller portal.office.com. Du må ikke gemme lokalt på enheden eller koble 
privat udstyr til en kommunal pc – det gælder fx printere, mus og 
tastatur. 

Kan jeg anvende andre digitale 
løsninger i mit arbejde? 
Fx Messenger, WhatsApp, Snapchat, 
gratis Skype, Dropbox, iCloud, privat 
OneDrive, privat Google Drev, private 
apps, iAnnotate, Discord o.lign. løsninger 
og systemer, der er uden for kommunens 
kontrol/regi. 

Det er ikke tilladt og ofte endda ulovligt i arbejdsmæssig sammenhæng at 
benytte digitale løsninger, der ikke er anvist af kommunen.  
 

Du skal undlade at anvende disse løsninger i arbejdsmæssig 
sammenhæng. 
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Hvordan kan jeg afholde eller 
deltage i onlinemøder fra en 
administrativ adgang? 

Man må gerne bruge både kommunens Teams, kommunens Skype (for 
Business) og G Suites Google Meet til samtaler med både ansatte og 
eksterne parter. Dette gælder også for PPR eller andre, der har brug for at 
føre samtaler om også følsomme/fortrolige oplysninger.  
 
Har du brug for at dele dokumenter i disse systemer, se næste afsnit. 

Møder med medarbejdere på skoler (som ikke har en administrativ 
adgang): 
1. Skolen inviterer i Google Meet:  
- De skal sende invitation til din administrative mailadresse.  
- Du højreklikker på mødelinket og kopierer linket ind i Chrome-
browseren.  
- I browseren indtaster du dit navn og venter på at lærerteamet lukker dig 
ind.  
- Herefter kan du deltage i mødet. 
 
2. Du inviterer skolens medarbejdere: 
- Du sender en invitation til Teams-møde fra din Outlook-kalender.  
- Invitationen skal sendes til medarbejdernes skole-Googlemail. 
- Medarbejderne på skolen modtager invitationen og deltager i mødet via 
browseren på deres enheder. Teams fungerer ikke i Safari-browseren. 
 
Møder med borgere: 
Du skal indkalde borgeren til et Teams-møde i din Outlook-kalender. 
Mødeindkaldelsen skal sendes digitalt til borgerens e-Boks fra din mail i 
Outlook. (Du skal kopiere mødelinket i kalenderaftalen og sætte det ind i 
en mail, som du sender digitalt til borgeren. Send mødeindkaldelsen til 
dig selv for at oprette den i din kalender) 
Når mødet starter, skal du være sikker på, at den der sidder i den anden 
ende, er den, du skal mødes med. Du bør begrænse samtale om fortrolige 
emner mest muligt og i øvrigt vejlede borgeren i, at uvedkommende ikke 
lytter med. Du bør IKKE optage samtaler eller benytte chat – men alene 
bruge Teams som mødeværktøj (som ved videotelefoni). 
 

Må jeg dele dokumenter i Teams, 
OneDrive og Skype for Business? 

Du må gerne uploade dokumenter med almindelige personoplysninger 
her, så længe det er i en gruppe med adgang for kun de personer, der har 
en berettiget interesse heri. 
 
Hvis du har brug for at uploade/dele dokumenter med følsomt indhold, 
må dette kun ske med ansatte i Aalborg Kommune.  
 
Du må ikke i disse systemer dele dokumenter med følsomme eller 
fortrolige oplysninger med personer, der ikke arbejder i Aalborg 
Kommune.  

Dokumenter med følsomme/fortrolige oplysninger, der deles i disse 
systemer, skal slettes straks efter brug og senest inden 30 dage. 
 
Teamet skal nedlægges, når det ikke længere er relevant. Systemet 
sender selv en reminder. 
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Hvordan kan jeg anvende skolernes 
G Suite for Education, mens jeg 
arbejder hjemmefra?  
 
 

Alle medarbejdere har aktiveret to-trins-bekræftelse på deres G 

Suite for Education-konto.  

Google Meet: 
Du må i kommunens del af G Suite for Education gerne holde videomøder 
og dele både almindelige og fortrolige/følsomme oplysninger, så længe 
det kun er med personer, der har en berettiget interesse i oplysningerne. 
Se vejledning til Meet på https://www.nogetathavedeti.dk/post/brug-
google-meet-til-fjernundervisning 
 
Google Drev:  
Både almindelige og følsomme/fortrolige oplysninger kan opbevares her, 
så længe eleven går på skolen. Deling af personoplysninger forudsætter, 
at der er lavet en mappestruktur, der kun giver personer, med et 
arbejdsmæssigt behov, adgang til oplysningerne. Følsomme og fortrolige 
oplysninger må dog kun håndteres i Fællesdrev. Se vejledning til 
oprettelse af Fællesdrev på https://www.nogetathavedeti.dk/google 
 
 

Googlemail: 
Det er sikkert at sende følsomme/fortrolige oplysninger indbyrdes 
mellem skolernes Googlemails og mellem disse og til/fra mailadresser, 
der ender på @aalborg.dk (=Outlook). Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der er 
tale om en Google-mail, kan I se oversigten over domæner på 
www.nogetathavedeti.dk/google 

Google Meet: 
Skolens medarbejdere har mulighed for at oprette videomøder med 
kolleger og elever via værktøjet Meet. Skolen skal kontakte it-afdelingen, 
hvis de ønsker, skolens elever må oprette møder på egen hånd. Se 
vejledning til Meet på https://www.nogetathavedeti.dk/post/brug-

google-meet-til-fjernundervisning  og ovenfor i feltet om onlinemøder 

 
Google Drev: 
Du kan sikre, at der kun er adgang til oplysninger for de rette personer ved 
at følge vejledningen om korrekt struktur i ”Fællesdrev”, som ligger på 
www.nogetathavedeti.dk/google. 
 
Når eleven udmeldes, bliver elevens egne filer og oplysninger i G Suite for 
Education automatisk slettet efter 190 dage.  Medarbejdere skal manuelt 
slette filer, der omhandler eleven, når eleverne er udmeldt af skolen. 
Dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger skal altid placeres i 
Fællesdrev og kan derfor ikke deles uden for skolens Googledomæne. 
 
Googlemail: 
Du må anvende skolens Googlemail til intern kommunikation med 
kolleger og elever. I kommunikationen med kolleger på eget/andre 
Aalborg-skolers Google-domæner, samt mails til/fra modtagere, hvis mail 
ender på @aalborg.dk, må der gerne indgå følsomme/fortrolige 
personoplysninger.   
Du må endvidere anvende mailen til kommunikation med forældre, 
samarbejdspartnere m.v. når der kun er tale om almindelige oplysninger.  

Hvad må jeg med min Outlook-mail? 
 
 

Digital post (e-Boks/Borger.dk): 
Forsendelser til borgere skal som udgangspunkt ske til e-Boks/Borger.dk 
og ikke via Outlook. Til eBoks/Borger.dk må der selvfølgelig også sendes 
følsomme/fortrolige oplysninger, så længe det er til rette modtager.  
 
Du må ikke skrive følsomme/fortrolige oplysninger i emnefeltet!  
 
På skoleområdet har vi også visse andre acceptable løsninger til 
almindelig daglig kommunikation med elever og forældre, f.eks. Aula. 
 
Outlook: 
Mails, der sendes fra Outlook og indeholder personoplysninger, skal 
sendes via knappen ”Send Digitalt”. 

Digital post (e-Boks/Borger.dk): 
Der kan sendes hertil fra eDoc eller fra Outlook via knappen ”Send 
Digitalt”.  
 
Outlook: 
Ved mails i Outlook til borgere skal du huske at indsætte pligtteksten fra 
knappen ”GDPR-tekst til borgere”  
 
Når du bruger ”Send Digitalt”, har du mulighed for at tjekke, om 
modtageren har en sikker mailadresse. I så fald bliver adressefeltet grønt. 
Bliver feltet rødt, må du finde en anden måde at sende på. 
 
Slet følsomme/fortrolige oplysninger efter brug. De må maksimalt ligge i 
Outlook i 30 dage. Det er dit ansvar at slette, men systemet AK 
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Datasikring hjælper med at finde disse oplysninger og husker dig på at 
slette dem efter 30 dage. 

Hvad er Aula og MinUddannelse 
godkendt til? 
 

Aula: 
I Aula er der aktiveret to-trinsbekræftelse for både medarbejdere og 
forældre. To-trinsbekræftelse aktiveres, når man vil tilgå 
følsomme/fortrolige oplysninger i modulerne “Sikker Fildeling” og 
“Beskeder”. Du kan altså opbevare både følsomme og fortrolige 
oplysninger her. 
 
Der må aldrig opbevares følsomme/fortrolige oplysninger i Aulas 
kalendersystem, og der må kun sendes og opbevares følsomme/fortrolige 
oplysninger via beskedsystemet i Aula, hvis der krydses af i feltet ”Marker 
som følsom”. 
 
MinUddannelse: 
Du må ikke lægge følsomme oplysninger i MinUddannelse. Systemet er 
ikke beskyttet med to-trinsbekræftelse og er derfor ikke sikker nok til 
andet end helt almindelige oplysninger. 

Vi anvender Aula til den daglige kommunikation mellem skole og hjem, til 
hjemmeundervisning, fildeling osv. Du kan læse mere om, hvordan du 
bruger Aula i AulaGuiden her: 
https://sites.google.com/pogu.dk/aulaguide/forside   
 
Du må kun bruge MinUddannelse til almindeligt undervisningsmateriale 
mv. 
 

Hvordan kan jeg bruge Facebook og 
øvrige lign. sociale medier? 
 

Direktørgruppen har besluttet, at vi fortsætter brugen af Facebook, men 
det kræver stor forsigtighed. Det er altså i orden at lægge almindelige 
personoplysninger på hovedsiderne, så som kommunens, forvaltningens 
eller skolernes overordnede profiler. Du bør undgå at oprette nye 
grupper. 

 
Der må ALDRIG ligge fortrolige/følsomme oplysninger på Facebook, heller 
ikke selvom vi har samtykke fra forældre m.fl.  
 
Messenger/chatfunktionen skal være slået fra. Vi kommunikerer ikke om 
fagligt indhold via Facebook, men du må selvfølgelig gerne lave en 
hyggegruppe for dine kolleger m.fl., hvor I drøfter fritid og hobbies mv.  
 
Årgangs- og klassesider eller tilsvarende mindre sider bør være lukket for 
uvedkommende og skal administreres af forældre, f.eks. forældrerådet. 
Ansatte må ikke lægge personoplysninger på sådanne sider bortset fra 
harmløse billeder (for de børn, hvor forældre ikke har modsat sig brug af 
billede). Læs mere om billeder på www.nogetathavedeti.dk/gdpr. 
 
Ansatte må under ingen omstændigheder anvende Facebook-grupper 
ifm. fjernundervisning eller opfordre eleverne til at bruge/kommunikere 
via Facebook. 

Du kan anvende skolens officielle Facebook-profil til skolens overordnede 
kommunikation som overholder retningslinjerne. Disse siders formål 
svarer til de for en almindelig hjemmeside, dvs. at vise 
skolens/forvaltningens aktiviteter, kontaktoplysninger mv.  
 
Alle posts på Facebook skal slettes efter maksimalt 2 år.  
 
Du skal under ingen omstændigheder administrere lukkede klassesider 
med forældre og/eller elever, og du skal så vidt muligt undlade at deltage 
aktivt i lukkede grupper. 
 
Du skal ikke anvende lukkede klassesider til fjernundervisning.  
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Hvordan må jeg bruge skolens 
hjemmeside? 

Du må bruge hjemmesiden til at offentliggøre ting med samme formål, 
som du plejer, dvs. almindelige informationer fra skolens side.  
 
Du må ikke bruge hjemmesiden til følsomme eller fortrolige 
personoplysninger, ligesom du kun må lægge billeder af personer op, hvis 
disse (eller forældremyndighedsindehaver) ikke har modsat sig det.  

Du kan bruge hjemmesiden på samme måde, som du plejer. 

Må jeg opbevare fysiske 
dokumenter/papirer udenfor 
kommunens lokaler? 
 
 

Det er aldrig en god løsning at printe personoplysninger, da en stor del af 
sikkerheden omkring disse hermed går tabt. Hvis der er tale om helt 
almindelige, harmløse oplysninger, kan det efter omstændighederne 
være ok at printe og medbringe disse udenfor kommunens lokaler.  
 
Følsomme/fortrolige oplysninger bør aldrig opbevares i fysisk form 
udenfor kommunens lokaler. Hvis dette skal tillades rent undtagelsesvist, 
så kræver det, at du har en aftale med din leder om det, fordi: 
- dokumenterne er en nødvendighed for udførelsen af arbejdet,  
- at dokumenterne kun opbevares i fysisk form så længe, det er 
nødvendigt 
- at dokumenterne destrueres sikkert v. makulering eller lignende, OG 
- at dokumenterne til enhver tid opbevares på en tilstrækkelig sikker 
måde i forhold til uvedkommendes adgang til oplysningerne. 

Hvis din leder skal kunne godkende, at du tager følsomme/fortrolige 
dokumenter med ud af kommunens lokaler, skal arbejdspladsen have en 
kort, skriftlig procedure for: 
- hvordan der under disse eksterne forhold passes tilstrækkeligt på 
oplysningerne, 
- hvad risikoen er for at miste oplysningerne (høj, mellem, lav) 
- hvad konsekvenserne vil være, hvis de mistes (omfattende, moderate, 
små) 
- hvordan medarbejderne holdes instrueret og opdateret om proceduren.  
Hvis risikoen for at miste oplysningerne er høj, eller konsekvenserne er 
omfattende, bør dokumenter ikke medtages eksternt, eller proceduren 
bør laves om, så risikoen nedbringes. 

Må jeg bruge min arbejds- eller 
private telefon til at kommunikere 
med borgere, andre ansatte eller 
eksterne parter? 

Opkald: 
Du må gerne bruge både din private telefon eller din arbejdstelefon til 
arbejdsrelaterede opkald. Hvis du bruger din private telefon, anbefales 
det at slå ”Vis nummer” fra. 

 
Du skal sikre dig, at uvedkommende omkring dig ikke kan høre dine 
arbejdsrelaterede opkald. 
 
SMS: 
Almindelige personoplysninger må gerne sendes pr. SMS, hvis de er så 
harmløse, at de uden problemer kan læses af en fremmed/forkert 
modtager (eks. ”Hej. Jeg ville bare lige sikre mig, at du husker vores møde 
i morgen. Hilsen Tina”). 
 
Du må ikke sende SMS’er med følsomme oplysninger, eller hvor angivelse 
af afsenderen afslører følsomme/fortrolige oplysninger (f.eks. PPR). SMS 
er ikke en sikker måde at sende på, ligesom der er stor risiko for 
menneskelige fejl, eller at fremmede ser beskeden ved modtagelsen.  

Skjul nummer: 
For det enkelte opkald: 
Du kan skjule dit nummer for udvalgte opkald ved at taste #31# foran det 
telefonnummer, du vil ringe til. 
 
Skjul nummer generelt på iPhone:  
- Klik på "indstillinger"  
- Klik på "Telefon"  
- Klik på "vis nummer"  
- Slå denne fra.  
Du kan nu teste om det er slået fra ved at foretage et opkald til en anden 
telefon.  
 
Skjul nummer generelt i Android: 
Android-telefoner findes i mange forskellige modeller, derfor er den 
nemmeste måde at finde den menu, du skal bruge, at 
- åbn indstillinger 
- søg efter "nummervisning" "opkaldsindstillinger" eller "vis nummer". 
Disse indstillinger kan også godt ligge i din telefon-app, så du kan evt. 
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trykke på telefon-appen, og lede efter tre prikker eller streger i et af de 
øverste hjørner.  
- Når indstillingen er fundet, er det blot at slå den til. 
Du kan efterfølgende teste om det er slået fra ved at ringe til en anden 
telefon.  
 
 
Bloker visning af nummer ved operatør:  
Du kan også skjule dit nummer via dit telefonselskab. Det er ikke alle der 
tilbyder denne service, men kontakt dit telefonselskab hvis du ikke kan få 
ovenstående til at virke. 

 


