
   
 

Informasjon om behandling av personopplysninger i skolen 

Denne informasjonen gjør rede for hvordan Montessoriskolen behandler personopplysninger. 

Informasjonen skal bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt 

og sikkert. 

Friskolelova pålegger skolen en rekke plikter. Skolen skal blant annet gi elevene den 

opplæring de har krav på, dokumentasjon for fullført opplæring og nødvendig tilsyn og 

omsorg. Samtidig som loven pålegger skolen disse pliktene gir den skolen hjemmel for å 

samle inn og behandle de opplysninger som er nødvendig for at oppgavene kan utføres 

tilfredsstillende. Skolen er avhengig av opplysningene for å kunne gi elevene den opplæring, 

rådgivning og vurdering de har lovfestet rett til. Friskolelova er med andre ord det viktigste 

hjemmelsgrunnlaget for skolens behandling av personopplysninger. 

 

Montessoriskolen registrerer kontaktopplysninger om elever og foresatte i det 

skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole – VFS. Opplysningene hentes fra 

Folkeregisteret og oppdateres hver 3. måned. Foresatte kan også selv registrere 

kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresser. Ved flytting og adresseendring er 

det viktig at foresatte melder dette både til Folkeregisteret og til skolen. 

  

Følgende opplysninger registreres i VFS:  

• Elevens navn, adresse, fødselsnummer og språk. 

• Foresattes navn, adresse, fødselsnummer, telefon og e-postadresse.  

• Fravær og merknader 

• Karakterer 

Ut fra opplysninger i VFS genereres brukerkontoer og tilgang til læringsplattformen It’s 

learning. På It’s learning finner elever og foresatte på ungdomstrinnet underveisvurdering 

tilknyttet oppgaver m.m. 

Informasjonssikkerhet 

Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene om 

deg er tilstrekkelig sikret. Montessoriskolen har innført rutiner som skal gi nødvendig 

sikkerhet, og vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene om 

deg. Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert 

til å gjøre dette. Videre sikrer vi at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig 

for å utføre våre arbeidsoppgaver, slik at vi til enhver tid kan gi deg en best mulig tjeneste.   

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som 

mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter hensikten, følges dette opp. 

 

Personvern og taushetsplikt 

Ansatte ved Montessoriskolen har taushetsplikt, og plikter å hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til personlige opplysninger om deg. Dette gjelder også andre opplysninger som skal 

hemmeligholdes av hensyn til ditt personvern. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng. 

 

 



   
 

Rett til innsyn 

Du kan når som helst henvende deg til skolen og be om å få vite hva slags personopplysninger 

vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både 

elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. 

 

Retting av feil 

Montessoriskolen skal rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du oppdager at 

noe er feil må du gi beskjed til oss, så retter vi feilen uten unødig opphold. Du kan kreve at 

unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sperrer eller sletter 

opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Unntaket er 

dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel 

arkivloven og regnskapsloven.  

 

Arkivering 

Som offentlig godkjent skole er vi forpliktet til å oppbevare opplysninger om elever som 

senere kan være nødvendig å ha tilgang til. Dette gjelder opplysninger om at eleven har vært 

elev ved skolen, fravær, underveis- og sluttvurderinger og karakterer.  

 

For elever som det er aktuelt for, plikter skolen også å oppbevare:  

• saksdokumenter som omhandler spesialpedagogisk støtte og undervisning, herunder 

utredninger, enkeltvedtak og individuelle opplæringsplaner.  

• saker om fysisk og psykososialt skolemiljø.  

• skademeldinger. 

 

Gratis rettigheter 

Innsyn, retting og sletting er gratis. 

  

 

 


