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GDPR-e-læring
Forvaltningsledelsen besluttede i foråret sidste år, at alle administrative medarbejdere skal gennemføre e-læringsvideoer 
fra Conzentrate, og at det pædagogiske personale skal gennemføre de videoer, som ligger på noget at have det i  https://
www.nogetathavedeti.dk/gdprkursus

74,5% har gennemført e-læringsvideoer fra Conzentrate, 11 % er i gang og 14,5 % er ikke startet.

Det er vigtigt, at ledelsen på skolerne sikrer, at medarbejderne gennemgfører begge typer af e-læringsvideoer. 

Skoleforvaltningen skal dokumentere over for Datatilsynet og vores DPO Henrik Johannes Rask, at ledelsen bakker op om 
dette. 

Derfor er det vigtigt at oprette en e-doc-sag om GDPR, hvoraf det fremgår, at ledelsen HAR opfordret medarbejderne fx 
på et personalemøde til at gennemføre e-læringsvideoerne. Hvis I allerede har oprettet en sag om skolens overholdelse af 
GDPR-reglerne, kan I blot journalisere på denne. 

Nye videoer
Der er lige udgivet to nye GDPR-videoer, som hhv. handler om #3 Digitale platforme og #4 Sikkerhedsbrud. Videoerne kan 
ses her https://www.nogetathavedeti.dk/gdprkursus

E-læringsmodulerne skal gennemføres af det pædagogiske personale. Ledelsen kan f.eks. vælge at gøre dette løbende på 
personalemøder eller lignende, men det er ledelsens ansvar, at alle medarbejdere – inkl. nyansatte – ser samtlige videoer.

Vi forventer, at videoerne #5 Sådan kommunikerer vi sikkert og #6 Sikkert dataflow udkommer før sommerferien. 
Alle pædagogiske personaler skal gennemføre videoerne.

Nye administrative medarbejdere
Det er vigtigt, at ledelsen på skolerne melder ind til Lotte Hæsum lhp-skole@aalborg.dk eller Erik Balk emo-skole@aalborg.
dk, når der ansættes nye administrative medarbejdere, så de kan få tilsendt og gennemføre videoerne fra Conzentrate.

OBS: Administrative medarbejdere er dem med n1l foran initialerne :-)

KL-undersøgelse
KL har udsendt en it-undersøgelse til skolerne. Den handler blandt andet om awareness omkring it-sikkerhed. Denne 
undersøgelse skal gennemføres i uge 12, så der er ikke meget tid at løbe på. Det er vigtigt, at skolerne gennemfører 
undersøgelsen, da det giver os et godt datagrundlag at arbejde videre med. 

Er der spørgsmål til undersøgelsen, så kontakt Erik Balk emo-skole@aalborg.dk
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