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Notat til elever om IT-politik og IT-sikkerhed på BG 
 
Elever og værge til elever under 18. år har fået tilsendt uddybende information om skolens indhentning og 
behandling af personoplysninger. Det følgende notat til eleverne ligger i forlængelse heraf. Det er et 
forholdsvis kort notat, som fokuserer på regler og retningslinjer for eleven i forbindelse med håndtering af 
elektroniske data i skolesammenhæng. Det kobler til skolens studie- og ordensregler. 
 
Når man som elev søger ind på Bjerringbro Gymnasium, modtager skolen automatisk en masse oplysninger 
om eleven, som vi selvfølgelig passer godt på! Med Persondataforordningen1 er BG blevet dataansvarlig. 
Det vil sige, at skolen hæfter for overholdelse af forordningens krav. Skolen har således pligt til løbende at 
sikre sig, at alle dele af skolens databehandling overholder forordningens krav. 

 

Personoplysninger 
En personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person 
(elev, forældre, ansat, samarbejdspartner mv.). Man skelner mellem to kategorier af personoplysninger: 

 

 Almindelige personoplysninger  
- Klassiske stamoplysninger, dvs. navn, køn, adresse og telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, 

nær familie, og foto-ID.  

- Oplysninger om, holdtilknytning, karakterer, aflevering af opgaver og tilstedeværelse/fravær.  

- Nationalitet. ‐ Systembrugeroplysninger.  
 
Denne type af oplysninger ligger i Lectio. Det er vigtigt, at du er med til at vedligeholde disse oplysninger, 
så vi altid kan kontakte dig og din familie pr mail, telefon eller brev. 

 

Fortrolige og følsomme personoplysninger  
- CPR-Nummer/Pasnumre 

- Registrering af snyd 

- Logning af internetbrug.  

- Helbredsoplysninger (selve diagnosen og behandling), evt. misbrug af eksempelvis alkohol eller 
stoffer.  

- Væsentlige sociale problemer, interne familieforhold, resultater af personlighedstest, 
bortvisningsgrund.  

- Referater af personlige samtaler, hvis disse indeholder oplysninger af følsom art.  
 
Denne type af oplysninger behandler vi med den største fortrolighed. Nogle af oplysningerne ligger I 
Lectio – andre i Microsoft Teams. Særlige følsomme oplysninger behandler vi Docunote, hvor kun ledelsen 
administration og studievejledere har adgang. I Docunote sikrer vi, at de personlige og følsomme 
oplysninger kun gemmes så længe, BG har noget at bruge dem til.  
 
                                                           
1 Vedtaget i EU den 25. maj 2016. Træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Den omtales ofte som GDPR 

(General Data Protection Regulation). 
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Når du angiver en fraværsårsag i Lectio, er det vigtigt at vide, at ledelsesrepræsentanten, din 
studievejleder og lærerteamet kan se, hvad du skriver. Derfor skal du ikke skrive noget i Lectio, der er alt 
for privat – men omvendt har vi brug for, at du fortæller os, hvorfor du ikke er i skole. 
 
Du har altid mulighed for at få vide, hvad skolen har skrevet om dig i de omtalte IT-systemer. Det kræver 
en skriftlig henvendelse til Rektor. 
 

Kommunikation mellem Skole og hjemmet 
Så længe elever er under 18 år, skriver BG først og fremmest til elevernes forældre/værge.  
Når eleven er blevet 18 år, sker kommunikationen som hovedregel mellem BG og eleven. Hvis vi på BG 
beslutter os for at inddrage forældre/værge, vil det kun ske med elevens samtykke. 

 

Regler for god IT-skik på BG 
På Bjerringbro Gymnasium gælder de samme IT-regler som i det øvrige samfund: 

- Du må ikke lave ulovlig fildeling på skolens netværk eller skolens computere.  

- Du må ikke bruge skolens computere eller netværk til handlinger, som enten er ulovlige eller som 

kan opfattes som skadelige for skolens omdømme eller virksomhed.  

- Du skal i det hele taget undgå enhver ulovlig adfærd på nettet. Det gælder fx ulovlig download og 

distribution af materiale herunder film og musik. 

- Du må ikke dele billeder og videoer af genkendelige personer - med mindre du har fået samtykke 

af dem, der er på billederne. 

- Du må ikke udgive andres skriftlige arbejde som dit eget. Det kaldes plagiat eller snyd. Du må 

heller ikke medvirke til snyd. 

- Du må ikke oplyse andre - hverken elever eller lærere - om dine adgangskoder (login) til skolens 

IT-systemer. Koderne er dine, og de er personlige! 

- Du må heller ikke videregive andres personlige data. 

Det er altid en god ide at lave backup af sine filer. Hvis du vil have adgang til dine BG-filer, efter du er 

blevet student, må du selv sikre dette. 

Du skal altid følge regler og etik som beskrevet i skolens Studie og Ordensregler. 

 

Mvh Claus Kjeldsen 

Vicerektor med ansvar for IT på BG. 
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