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GDPR Nyhedsbrev
Oprydning Facebook
I sidste nyhedsbrev var der fokus på portræt- og portrætlignende billeder på Facebook, og vi opfordrede skolerne til at rydde op og 
fjerne de portræt- og portrætlignende billeder på Facebook. Vi anbefalede også, at posts, der var ældre end 1 eller 2 år blev slettet. Vi 
har nemlig ikke lov til at have oplysninger længere, end der er behov for det. Opslag, der er ældre end 5 år, SKAL slettes.  

Vi ved, at det er et stort arbejde, men håber på, at alle er godt i gang med at rydde op i skolernes Facebooksider. 

Selvom skolerne har samtykke til at lægge billeder på Facebook fra forældrene, er det ikke lovligt at benytte billedet, fordi vi ikke har en 
databehandleraftale med Facebook.

Du kan se mere om reglerne for billeder og forskellen på situations- og portrætbilleder på www.nogetathavedeti.dk/modul2. Det 
afgørende er i første omgang, om det er personen eller aktiviteten, der er formålet med billedet. Dernæst kan man ved vurderingen 
lægge vægt på, om billedet er opstillet og/eller, hvordan det er beskåret mv.  
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Se vejledning for oprydning på Facebook

Mere GDPR og nyhedsbrev
https://www.nogetathavedeti.dk/gdpr
Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på og herved få DIREKTE besked om de gode råd, krav osv.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezu8-t-nx0-HZp5Zk_pPQEvgN8-5vnB41Zx38X4ncHMjeuoA/viewform

Overdragelse af Facebooksider
Et andet område, som er vigtigt i forhold til Facebook, er at nedlægge eller overdrage Facebook-klassesider til fx forældrerådet. 
Skolerne bør kun have den officielle side eller måske ganske få sider, som de har ressourcer til løbende at tage ansvaret for og 
opdatere fx i forhold til hurtigt at fjerne upassende/fortroligt indhold. 

Vi må stadig gerne selv poste lovlige – dvs. situationsbilleder og ikkefølsomme/ikkefortrolige – oplysninger på Facebooksiderne, 
men ved at fralægge os administratorrollen, har skolerne/forvaltningen kun ansvaret for vores egne posts og ikke længere for hele 
Facebooksiden/-gruppen. Så en nødvendig ting er at få ryddet op i de mange små undersider og enten at slette eller overdrage dem.

Se vejledning til at overdrage en Facebookside 

Kursus: Oprydning på Facebook
Har du også svært ved at kende forskel på portrætbilleder og situationsbilleder? Eller kniber det med det tekniske eller blot at finde tid 
til at få foretaget selve oprydningen eller overdragelser af sider? 

Så tilmeld dig workshoppen den 19. december, kl. 13-16 (mødelok. 4, Godthåbsgade 8)  https://skole.nemtilmeld.dk/662/

Adgangsgrupper i eDoc
Der er stor opmærksomhed på journalisering, og i den forbindelse er der i denne tid fokus på at sætte korrekt adgangsgrupper på 
sagerne i eDoc. Det er især vigtigt, når der er tale om sager, der indeholder personlige oplysninger.

I uge 25 udsendte vi mail vedr. oprettelse af nye adgangsgrupper (klik her), som er mere lukkede end de hidtidige oprettede 
adgangsgrupper. Der findes flere sager i eDoc, hvor det er nødvendigt at afgrænse antallet af personer i adgangsgrupper – eks. 
Underretnings-, og aktindsigtssager samt elevsagerne. Der kan oprettes nye adgangsgrupper ved at kontakte IT-Support via Topdesk 
og melde brugernavne ind via dette link - vælg enten fanerne “SK-eDoc rettigheder for skoler” el. “SK-eDoc ændre rettigheder på 
skoler” nederst på siden. 

Se link her om, hvordan man i eDoc vælger den rette adgangsgruppe. Det er i forbindelse med, at man opretter en sag eller reidgér 
egenskaber for en sag. 
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