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Gennemførte moduler 
Administrative:

GDPR 2. modul   
Så er det andet GDPR-modul til det pædagogiske personale færdigt. Der er i alt to videoer. Den første video handler 
om fysiske dokumenter og den anden om situationsbilleder og portrætbilleder. 
Se med her https://www.nogetathavedeti.dk/modul2

Højvangskolen er månedens databeskytter
Forleden ringede en af sekretærerne fra Højvangskolen til Lill-Jana 
med et eventuelt sikkerhedsbrud.Det viste sig, at det ikke var et 
sikkerhedsbrud fra skolens side, efter at Lill-Jana havde vurderet sagen, 
men tværtimod af en ekstern samarbejdspartner. 

Samarbejdspartneren ville have skolen til at udsende oplysninger, som ville have pålagt skolen et ansvar. En 
fornuftig skolesekretær undersøgte dog sagen nærmere og kontaktede Lill-Jana, inden oplysningerne blev 
sendt. Stor ros til Højvangskolen for at have fornemmelse for, hvornår tingene kan være problematiske og for at 
undersøge nærmere, før man handler. Det udløste en GDPR-vandrepokal som månedens databeskytter. Tillykke til 
Højvangskolen med pokalen. 

Samtykke
På https://www.nogetathavedeti.dk/samtykke er der oprettet et emne om samtykke. Her kan ledere og 
medarbejdere blandt andet finde en folder om samtykke og 3 skabeloner til samtykkeerklæringer til brug for 
anvendelsen af portrætfotos. Der er en erklæring til forældre og elever, en til personalet og en til brug ved events 
og begivenheder mv., hvor der IKKE allerede er indhentet samtykke via én af de to andre samtykkeerklæringer. 

OBS til ledere: Det er vigtigt, at samtykke lægges på SkoleIntra og sendes til forældrene (forældre og elever 
erklæringen) – Se vejledning på dette https://docs.google.com/document/d/1lmRAk-KniwptXx70agS_
P23T8BWZXAJxvCtdr2q7xdM/edit
Skolen skal også indhente og journalisere samtykke fra de ansatte (personale erklæringen) 

Oplysningspligt
På Aalborg.dk er der oprettet et emne om oplysningspligt samt en folder. Se mere på https://www.aalborg.dk/
skole-og-uddannelse/oplysningspligt. 

OBS til ledere: Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere kender reglerne om, at borgerne skal have deres 
rettigheder oplyst ved første henvendelse fra os. Vi vil fra administrationen oplyse borgerne om rettighederne ved 
skoleindskrivning, men skolerne skal:
-Sende rettighederne til allerede indskrevne elevers forældre via SkoleIntra (brug vedlagte tekstfil til forældre)
-Offentliggøre borgernes rettigheder på skolens hjemmeside  (brug vedlagte tekstfil til hjemmeside)
-Journalisere dokumentation for, at oplysningspligten er opfyldt på eDoc-sagen 2018-066270
-Være opmærksomme på, at hvis de udfører opgaver, der ligger uden for det beskrevne formål, så skal borgerne 
have rettighederne tilsendt igen med det nye formål beskrevet 

Kurser
Lill-Jana holder kurser i journalisering. Det næste kursus er den 19. november, og der er deadline for tilmelding den 
15. november. https://skole.nemtilmeld.dk/617/
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Husk, at der er deadline:  
Inden efterårsferien.
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