
Velkommen til NKUL-webinar om 
personvern i klasserommet! 

Et samarbeid mellom Bærum kommune og
Atea



Hvorfor personvern i klasserommet?

• En rettighet for eleven

• En trygghet for læreren



Hva er egentlig personvern?

• Retten til et privatliv
• Retten til å bestemme over egne 

personopplysninger.
Kilde: Datatilsynet



GDPR for lærere

• Skoleeier er ansvarlig for at plikter og 

rettigheter i personvernforordningen 

overholdes

• Mye av det daglige arbeidet med å ivareta 

reglene vil likevel foregå på den enkelte 

skole og i den enkelte barnehage



Hva må være på plass for at lærere kan utøve godt personvern i klasserommet?

• Skoleeiers ansvar er gode systemer, 

informasjon og opplæring

• Skoleledelsens ansvar er å implementere

dette på den enkelte skole



Eksempel på app-skjema fra Bærum kommune



Videoløsninger og personvern – typiske spørsmål

• Typiske spørsmål:

– Er plattformene trygge ndg personvern?

– Er det lov å bruke videomøter?

– Hvordan avslutte et møte?

– Muting

– Elever kastes ut



Eksempler på videovettregler

• Bærum kommune • Vestfold og Telemark fylkeskommune



Hvordan forebygge vanlige feil?

• Automatisk opplasting til privat iCloud

• Opprettelse av brukere på uautoriserte 

nettsteder (ikke databehandleravtale etc.)

• Manglende bevissthet rundt tilgang (f.eks. 

kode på ipad = fødselsdato)



Hva skjer med elevenes data?

• I apper

• I skyen

• På de digitale enhetene



Rett til å sjekke egne data!

• Hvilke rettigheter har du som foresatt hvis

du ønsker å sjekke hvilke data som er

lagret på barnet ditt?



Hva kan du sende av personopplysninger på e-post?

• E-post er i utgangspunktet ukryptert, som 

betyr at det kan være mulig for andre å 

lese innholdet

• Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender 

til mottaker, men via mange forskjellige 

knutepunkt før den kommer frem. 

Kommunikasjonen kan overvåkes eller 

avlyttes.

Kilde: Datatilsynet



Erfaringer med bruk av webfiltre i klasserommet

• Det er gode argumenter for webfiltre

• Gå hand i hand med klasseledelse



Et blikk inn i framtida



Takk for oss!

• Takk for samarbeidet Christian og Snorre fra Bærum kommune

• Trenger dere hjelp med personvern i skolen? Kontakt oss gjerne på Atea.no


