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Oversigt for idag

• Status fra skolerne

• Har I husket?

• Dagligsdagproblemstillinger

• I gang i praksis

• Nyt fra FFD



Status fra skolerne?

• Erfaringer og input



Har I husket? - Medarbejdere

• Begrænset personadgang
- Ledelse og økonomi

• Password elektronisk
- Få lavet passwords på dokumenter

• Lås kontrakter m.m. inde
- Få begrænset tilgængeligheden



Har I husket? -

Elever

• Samtykke
- Markedsføring f.eks. brug af billeder

• Mentorelever
- Oplysninger og deling mellem lærere

• Særlige behov 
- F.eks. kost eller medicin



Daglige problemstillinger

• Kørselslister
– Hav en praksis og husk at slet, hvis det er ønsket af elev

• CPR-numre
– Hjemmel i lov grundet tilskud til ophold



I gang – i praksis

4 trin:

Gennemgå og registrer datastrømme

Leder, forretningsfører, 
sekretær, vejleder, it-
ansvarlig (som minimum). 

Skab overblik – husk 
lærernes arbejdsvaner skal 
også med!

Gennemgå skolens databehandlingssystemer

Skab overblik over 
leverandører:

Saml dokumenter!

Der skal ligge 
databehandleraftale for hver 
leverandør samt kontrakt. 

Vurdér sikkerheden! Både 
fysisk og digitalt.

Plan for evt. udbedring af mangler

Identificér de områder, hvor I 
ikke overholder kravene og 
lav en plan for udbedring af 
problemerne. 

Skal en person have et 
særligt ansvar for 
opfølgning? Hvem skal 
involveres? Kan I bruge 
andre skoler eller 
skoleforeningen som 
sparring? Har I brug for 
konsulenter?

Dokumentation

Udarbejd en politik for 
behandling af 
personoplysninger, herunder 
databeskyttelse.

Sæt opfølgning på 
bestyrelsens årshjul.



Find jeres indre revisor frem – husk 

at få dokumenteret processen!



Nyt fra FFD:

• Samtykke i kontrakt
– Implementering af samtykke i standardkontrakter

• Hjælp udefra
– DP solution tilbyder en ”gør det selv” løsning

• Nyt fra justitsministeriet og materiale fra FFD
– Nye vejledninger på vej, som bliver indarbejdet i vej



Skynd jer… langsomt. 

Tilsynet venter



Nye spørgsmål?



Ellers tag kontakt

• Viggo Mellerup

• Juridisk konsulent

• vm@ffd.dk

• 51 16 53 89

mailto:vm@ffd.dk
tel:51165389



