Skole og Forældre
Kvægtorvsgade 1
1710 København V
Tlf. 3326 1721
Fax 3326 1722
post@skole-foraeldre.dk
www.skole-foraeldre.dk

Undervisningsministeriet
Att: Sigrid Lundetoft Clausen
Sendt via mail: Sigrid.Lundetoft.Clausen@uvm.dk

Dato: 4. juni 2018

Høringssvar vedr. udkast til dataetiske principper for brug af persondata på folkeskoleområdet
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast til ovennævnte principper.
Generelt
Skole og Forældre vil indledningsvist udtrykke sin støtte til brug af data og it i folkeskolen, så vi
udvikler en moderne folkeskole for alle. I øvrigt henviser vi til Skole og Forældres generelle
anbefalinger om IT i folkeskolen i politikpapiret ”Politik for IT i folkeskolen” fra 12. januar 2018.
Bemærkninger til udkastet til dataetiske principper
Skole og Forældre er enige i princippernes hensigt om at øge trygheden hos skoler, lærere, elever og
forældre om, hvordan data skal håndteres.
Skole og Forældre mener ikke det er tilstrækkeligt med en hensigt om at "henlede opmærksomheden”
på indhold og rækkevidde af behandlingen af børns og unges personoplysninger i folkeskolen og på
de dataetiske udfordringer, der følger heraf.
Skole og Forældre mener at udkastet fra KL og regeringen skal udvides med konkrete relevante
anbefalinger, samt støttes via lovgivning, oprettelse af et dataetisk råd, samt en dataetisk
certificeringsordning.
I Skole og Forældre mener vi, at:
–
–
–

Profilering af børn op til 16 år uden forældresamtykke helt skal undgås, så alle folkeskolens
forældre får mulighed for at tage stilling til, om deres børn profileres.
Forældre skal underrettes og give samtykke, hvis deres børns data ønskes brugt til andre
formål, end der er givet fuldmagt til.
Regeringen og KL skal tage initiativ til at udvikle et sæt fælles dataetiske retningslinjer i
samarbejde med forældre, kommuner, stat og marked. Det er ikke tilstrækkeligt med en
overordnet løsning for den offentlige sektor, der er løsrevet fra det marked, som ofte leverer
systemerne - hvis elever og forældres data skal sikres i praksis.

–
–
–
–

Datatilsynet bør etablere en certificeringsordning for it-løsninger til folkeskolen.
Det skal sikres, at data reelt anonymiseres og/eller slettes hurtigst muligt, herunder i
forbindelse med videregivelse af data til forskere.
Den danske dataetik skal styrkes yderligere ved oprettelse af et dataetisk råd.
Skolebestyrelserne skal i samarbejde med kommunerne være med til at udforme eller
indarbejde dataetiske principper som udmønter databeskyttelseslovgivningen og nye
nationale retningslinjer for dataetik i folkeskolen, så lokale repræsentanter for både forældre,
elever og personale kan tage ejerskab af praksis inden for en fælles lokal ramme.
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