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1. Rutiner for behandling av person- og sensitiv data 
Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive personopplysninger i skole 
herunder SFO, barnehage, kulturskole, ungdomsklubb og bosetting og kvalifisering skal sikre at 
behandling av persondata skjer iht gjeldende lover og regler. Rutinene gjelder for alle ansatte i 
overnevnte avdelinger.  Rutinehåndboken skal leveres ut ved ansettelse, samt være tilgjengelig 
på kommunens fellesområde på intranett. Leder ved den enkelte avdeling er ansvarlig for at dette 
blir gjort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Lebesby kommune har vi følgende fag- og saksbehandlingssystem som benyttes i sektor for 
oppvekst, kultur, bosetting og kvalifisering: 

1. ESA: Saksbehandlingssystem som benyttes av alle kommunale avdelinger til ordinær 
saksbehandling, personalmapper, elevmapper grunnskole, elev/deltakermappe 
norskopplæring, elev/deltakermapper introduksjonsordning. Alle elever og ansatte har et 
eget saksnummer, dokumenter som inneholder personopplysninger er unntatt 
offentlighet jfr.§13 i offentlighetsloven. Tilgang og rolle samt opplæring gis av 
serviceavdelingen. I hovedsak er det ledere, mellomledere og merkantil som er gitt 
adgang  og mandat avgrenset til sine arbeidsoppgaver. Arkivering, inkludert 
fjernarkivering skjer iht lover og regler og overvåkes samt administreres av 
serviceavdelingen.  

2.  Agresso: Fagsystem for økonomi, hvor også persondata for ansatte blir arkivert i 
forbindelse med lønn, egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner. Tilgang, rolle samt 
opplæring gis av økonomiavdelingen.  I hovedsak er det ledere, mellomledere og 
fagpersoner innenfor økonomi samt merkantil som har tilgang basert på rolle og 
arbeidsoppgave. I tillegg vil alle som er innvilget introduksjonsordning være registrert i 
lønnssystemet. I forbindelse med faktura vil persondata om foresatte, elever, barn i skole, 
SFO, barnehage og kulturskole bli registrert. Dette skjer på bakgrunn av skjema innsendt 
av foresatte.  

3. OPPAD: Fagsystem for skoler, kulturskole og voksenopplæring.   Persondata om 
foreldre/foresatte, elever, deltakere i voksenopplæringa og ansatte blir arkivert i 
forbindelse med registering av skolestart (førstegangsregistrering). Ansatte dvs lærere og 
vikarer blir også registrert med persondata. Opplæring og tildeling av tilgang gis av 
superbruker. Arkivering, inkludert fjernarkivering skjer iht lover og regler og administreres 
av serviceavdelingen. Overføring av informasjon fra OPPAD til ESA skjer når en elev 
slutter.  

4. IMDInett: Saksbehandlingssystem for bosetting av flyktninger, skal gi støtte både for 
anmodningsprosessen og for kartlegging, fordeling og bosetting av alle grupper 

Formålet er å etablere felles rutiner for behandling av person- og sensitiv data: 

 Forebygge samt hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om ansatte, barn, 
elever/deltakere og foreldre.  

 Hindre at opplysninger om ansatte, barn eller foreldre endres eller slettes av personer som 
ikke er autorisert til å gjøre dette.  

 Sørge for at personopplysninger er tilgjengelige for de som har rett til, og behov for å bruke 
disse. 
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flyktninger. I tillegg benyttes NIR til registrering av deltakere i norskopplæring, gjelder 
personer med rett/ og eller plikt jamfør Lov om introduksjonsordning. 

5. Andre: Skoler og voksenopplæringen registrerer også persondata om elever og voksne 
deltakere i nasjonale registreringssystem som eks. PAS 2 i forbindelse med eksamen. 

6. Identum: Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning 
for sikker identifisering i utdanningssektoren. I Lebesby kommune benyttes denne 
løsningen i grunnskolen, barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole og voksenopplæring. 

 

2. Registrering av persondata 
Skoler, barnehager, voksenopplæringa og kulturskole mottar personopplysninger fra mange ulike 
instanser utover foresatte, deltaker eller eleven selv.  Når det gjelder ungdomsklubbene så er de 
hovedsakelig informasjon direkte fra brukere, og kun unntaksvis fra offentlige instanser. 

Når overføring av personopplysninger skjer til overnevnte avdelinger fra offentlige instanser skal 
det foreligge skriftlig samtykke. Det er mange unntak, og dette er relatert til at overføring av 
informasjon skjer i bestemte kontekster hvor mottaker er gitt adgangstilgang på grunn av sine 
arbeidsoppgaver og funksjon. Personinformasjon gitt til skole, barnehage, voksenopplæring og 
kulturskole blir ofte gitt fra følgende: 

 Foreldre/foresatte 

 Elev 

 Vokse elever/deltakere 

 Folkeregister 

 Barneverntjeneste 

 PPT 

 Helse 

 IMDI 

 NIR 

 NAV 

 Andre kommuner, eks flyttemelding til ny skole 

2.1. Hvem er ansvarlig for å gi personopplysninger 
Foreldre/foresatte, og personer over 16 år kan formidle personopplysninger om seg selv uten 
begrensninger, dette gjelder ikke for offentlige instanser.  Skoler, barnehager, voksenopplæring, 
ungdomsklubb og kulturskole skal med noen unntak innhente skriftlig samtykke til å formidle 
personopplysninger til andre. Unntak er knyttet til eks. søknader, henvisninger etc hvor den 
opplysningene gjelder har signert dokumentet. Unntak vil også kunne være hjemlet i lover og 
forskrifter, skolen er pliktig til å skrive flyttemelding når en elev flytter til en annen skole enten i 
samme kommune eller til en annen kommune. Det samme gjelder ved eks. bekymringsmelding til 
barneverntjeneste.   Skoler, barnehage, voksenopplæring, ungdomsklubb eller kulturskole kan 
ikke f.eks. lage elevlister med fødsel- og personnummer som er tilgjengelig for andre enn for 
utvalgte ansatte ved skolen. 

2.2 Registrering av personer med personnummer 
Personopplysning som skole, barnehage, voksenopplæring, ungdomsklubb og kulturskolen 
mottar skal behandles i henhold til lover og regler, samt kommunale rutiner og registreres i 
gjeldende kildesystem/fagsystem og saksbehandlingssystem.  I forbindelse med opptak til 
barnehage og SFO, opprettes det felles saksmappe for saksbehandling av selve opptaket og 
utsendelse av svarbrev. Disse sakene er unntatt offentligheten. 
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 I Lebesby kommune vil personopplysninger om ansatte bli registrert i Agresso, ESA og i OPPAD. 
Registreringen skal utføres av skoleledelse, merkantil, personal samt serviceavdelingen med 
ansvar for ESA.  

I forbindelse med registreringen skal man også sjekke at opplysningene samsvarer opplysninger i 
Folkeregisteret samt det som er registrert i  det skoleadministrative systemet. Når det gjelder 
norskopplæring og introduksjonsordning skal opplysningene sjekkes opp mot informasjon fra 
IMDI og registrering i NIR. 

Følgende skal registreres: 
Barnehage Opplysninger som skal registreres System Ansvar 

Informasjon 
Førskolebarn  
 
Gjelder Søknad om 
spesialpedagogisk 
hjelp 
 
 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Nasjonalitet 
Språk 
Kjønn 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 

ESA- saksmappe 
opprettes på 
barnet. 
 
 
 
 
 
 

Merkantil for 
0ppvekst 

Grunnskole Opplysninger som skal registreres System Ansvar 

Informasjon om 
Elever 
 
Første registrering 
ved skolestart 
 
Når eleven slutter skal 
alle dokumenter som 
skal arkiveres i 10 år 
eller mer overføres til 
ESA.  
 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Nasjonalitet 
Språk 
Kjønn 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 

OPPAD 
 
 
 
 

Rektor v/fådelte 
skoler 
Merkantil 
v/Kjøllefjord 
skole 

 
ESA- opprettes 
saksmappe å den 
enkelte elev 

Merkantil for 
0ppvekst 

Informasjon om 
foreldre/foresatte 
 
Gjelder Grunnskole og 
kulturskole 
 
Ved skolestart/ 
oppdateres jevnlig 
 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
Språk 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 

OPPAD 
 
ESA- 
beredskapsliste 

Rektor v/fådelte 
skoler 
Merkantil 
v/Kjøllefjord 
skole 
 

Bosetting Opplysninger som skal registreres System Ansvar 

Informasjon om de 
som bosettes 
 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 
 
 

ESA- opprettes 
saksmappe på 
den enkelte 
flyktning 
 

Servicekontoret 
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Voksenopplæring Opplysninger som skal registreres System Ansvar 

Informasjon om 
deltakere/elever 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Epost 
Telefonnummer 
Nasjonalitet 
Språk 
Kjønn 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 

OPPAD 
 
ESA- opprettes 
mappe på den 
enkelte 
deltaker/elev 
 

Merkantil  for 
oppvekst 
Lærer 
Voksenopplæring 
 

Kulturskolen Opplysninger som skal registreres System Ansvar 

Informasjon om elever 
 
 
 
 
 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Epost 
Telefonnummer 
Nasjonalitet 
Språk 
Kjønn 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 

OPPAD 
 
 
 
 
 

Leder for 
kulturskolen 
Merkantil for 
oppvekst 

Ansatte i 
oppvekstsektor 

Etternavn 
Fornavn 
Fødsel- og personnummer 
DUF nummer der dette eksisterer 
Epost 
Telefonnummer 
Bankkontonummer (kun i Agresso) 
Adresse/ postboks, gateadresse 
postnummer, sted 
 

ESA- ved 
tilsetting 
 

Personal/ 
Servicekontoret 
 

Agresso: 
Personal- og 
lønnssystem 
 

Økonomi 

OPPAD 
Timeplan, 
vurdering, fravær, 
IOP, rapporter 
Lærere 
Vikarer 
Assistenter 

Rektor v/fådelte 
skoler 
Merkantil 
v/Kjøllefjord 
skole 
 

 

 

2.3 Informasjon til Folkeregisteret, NITR og IMDInett 
Kildesystemets personregister vedlikeholdes ved periodevis import fra folkeregisteret, 
oppdateres automatisk 4 gang pr. år. Ved registrering av nye personer i grunnskolen må det 
sjekkes om disse er i folkeregisteret. Dette gjelder i hovedsak barn/elever i grunnskolen og 
voksne/foreldre med personnummer. 

Ved registrering av personer i norskopplæring for innvandrere (inkludert de som deltar i 
forbindelse med introduksjonsordning) må NIR sjekkes, samt kopi av pass må foreligge.  
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2.4 Registrering av personer uten personnummer 
I tilfeller der personer mangler et norsk personnummer, registreres disse med DUF nummer i ESA 
i de systemene hvor dette er mulig. I OPPAD skal det opprettes et midlertidig personnummer- TF-
nummer jfr. beskrivelse i det skoleadministrative systemet. 

TF-nummer, de fem siste sifrene i personnummeret lages etter følgende oppsett: 

 Første siffer= tall mellom 1-4 for personer født før 2000 –tallet, mellom 6-9 for personer 
født etter 2000-tallet. 

 Andre siffer = valgfritt 

 Tredje siffer= partall for jente og oddetall for gutter 

 Fjerde/femte siffer= bokstavene TF 
 

3. Endring av personopplysninger 
Når barnehage, skole, voksenopplæringa og kulturskolen mottar ny persondata, skal eksisterende 
persondata oppdateres.  
 
3.1 Ansvar og frister 
Grunnskole, barnehage og kulturskole vil rutinemessig innhente oppdatert informasjon i 
forbindelse med skolestart, nytt barnehageår og oppstart av kulturskole. 
Endringer i personinformasjon angående: 

 barn i barnehagen 

 elever ved skolen 

 elever i kulturskolen 

 foresatte til barn i barnehage/skole/kulturskole 
 
Det er barnehagens/skolens merkantilt ansatte og barnehagens/skolens virksomhetsledere som 
har ansvar for at endringen blir utført. Endringene skal legges inn i OPPAD når det gjelder elever i 
grunnskolen/kulturskolen, foreldre/foresatte og ansatte. I tillegg skal informasjon som er gjelder 
elever i kulturskolen også oppdateres i Agresso mht fakturering. Informasjon om ansatte skal 
også legges inn i Agresso personal- og lønnssystem. 
 
Når det gjelder deltakere i voksenopplæringen (norskopplæring de med rett og/eller plikt samt 
introduksjonsordning), vil oppdatering av persondata finnes i NIR. Dette skjer automatisk da 
systemet jevnlig henter ut informasjon fra eks. folkeregisteret. Hvis det ligger feil eller mangelfull 
informasjon i NIR, meldes dette inn via support. Gjøres av kommunesuperbruker i NIR. 
 
3.2 Endring og personnummer 
Når personer har fått personnummer, må TF nummeret slettes og personnummer legges inn. 
Dette uføres umiddelbart når informasjon om personnummer foreligger, og utføres av den som 
er ansvarlig for registreringen. Utføres iht gjeldende veiledning for OPPAD. Foruten at oppdatert 
informasjon kan bli gitt fra foreldre/foresatte vil grunnskole og kulturskole motta oppdatert 
informasjon via de faste importene som skjer fra Folkeregisteret 4 gang pr.år. 

Ved endring av TF- nummer til personnummer, må derfor en spesiell prosedyre følges: 

 Søk opp aktuell person på navn i kildesystemet 

 Noter ned all informasjon på ekte person, som avviker i forhold til den med TF-nummer 

 Slett ekte person 

 Innregistrer de avvikende opplysninger på fiktiv person, som nå blir ekte (på denne måten   
beholdes historikk/eksisterende tilknytninger) Se for øvrig gjeldende veiledning fra  
OPPAD. 
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3.3 Rettelse ved skrivefeil 
Dette punktet gjelder særlig voksenopplæring for deltakere uten rett og/eller plikt samt hvor 
informasjon legges manuelt inn i OPPAD.   Årsaken kan være at deltaker har oppgitt feil 
informasjon på søknad, eller at det har skjedd en skrivefeil når informasjon er blitt lagt inn.  

Sjekk følgende: 

 Store/små bokstaver  

 Riktig plassering av for- mellomnavn og etternavn 

 At DUF-nummer eller fødsel – og personnummer er korrekt 

 Adresse/gatenavn skrevet fullt ut, samt at postboks er ført på  

 Riktig plassering av tall for telefon- og mobilnumre  

4. Sletting av personopplysninger 
 Behov for sletting skal meldes skriftlig til ledelsen ved barnehage, skole, kulturskole og 

voksenopplæring. 

 Hvem som melder, tidspunkt for melding og hvem/hva slettingen gjelder skal registreres 
og arkiveres i saksmappen til den det gjelder som er opprettet ESA. 

 Kun lærere, barnehagens/skolens ledelse og foresatte kan melde behov for 
sletting. 

 Kun merkantilt ansatt/rektor ved fådelte skoler kan gjennomføre sletting. 

 Personopplysninger slettes fra skoleadministrativt system 365 dager etter at eleven har 
sluttet på skolen. 

 Før sletting kan utføres må personinformasjon som skal arkiveres være overført til 
arkivsystem (ESA). Det er i første rekke vitnemål, karakterprotokoller, tidsforbruk av 
spesialtimer og fravær.  

 Grunnskoleelever, elever i kulturskolen og deltakere 
norskopplæring/introduksjonsordning som kommer tilbake til skolen innen 365 dager får 
tilbake samme personinformasjon om seg selv, som da de hadde før de sluttet ved skolen, 
kulturskolen, norskopplæring/introduksjonsordning. 
 
 

5. Verifisering av personinformasjon 
Verifiseringen av at registrert personinformasjon er korrekt skal skje ved skole/barnehagestart. 
Skolen/barnehagen sender brev i lukket konvolutt til alle foresatte med utskrift av registrert 
personinformasjon på registrerte familiemedlemmer. Ved endringer, returneres skjemaet til 
skolen/barnehager med påførte endringer og underskrift av en foresatt. 

 
6. Følgende roller håndterer personinformasjon i OPPAD 

6.1 Grunnskoler 
Skolens ledelse: 

 Legge opp aktiviteter på lærere, eksporterer til nasjonale registrere og tar ut rapporter. 
 

Skolens merkantilt ansatte: 

 Registrerer alle elever, foresatte, og personalopplysninger. 
 

Skolens lærere: 

 Registrerer karakterer  

 Registrere fravær 

 Skrive rapporter og vurderinger 

 Lage IOP og halvårsrapporter 
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 Alle rollene er underlagt taushetsplikt etter Fvl. §13 der sensitiv informasjon legges inn. 
 
Tildeling av roller: 

 Elevene tildeles ingen roller i OPPAD. 

 Pedagogisk personell tildeles rollen ”Lærer” 

 Skolens ledelse får rollen ”rektor” 

 Merkantilt personell får rollen ”Merkantil  og superbruker» 

 Oppvekstsjef tildeles rollen «systembruker og rektor» 
 

6.2 Voksenopplæring 
Administrasjonslærer: 

 Legge opp aktiviteter på lærere, kjøre eksporter til nasjonale registrere og tar ut 
rapporter. 
 

Administrasjonslærer: 

 Registrerer alle elever, foresatte, og personalopplysninger. 
 

Lærerne ved voksenopplæringen: 

 Registrerer karakterer  

 Registrere fravær 

 Skrive rapporter og vurderinger 

 Lage IOP og halvårsrapporter 

 Alle rollene er underlagt taushetsplikt etter Fvl. §13 der sensitiv informasjon legges inn. 
 
Tildeling av roller: 

 Elevene tildeles ingen roller i OPPAD. 

 Pedagogisk personell tildeles rollen ”Lærer” 

 Administrasjonslærer får tildelt rollen ”rektor” 

 Merkantilt personell får rollen ”Merkantil  

 Oppvekstsjef tildeles rollen systembruker og rektor 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 
Justert 24.09.17, foretatt med utgangspunkt i høringsuttalelser 

7. Ansvar skole, barnehage, voksenopplæring og kulturskole 
Alle ansatte som bruker en eller flere av fagsystem og/eller registrerer persondata eller som har 

tilgang til persondata må signere dette skjemaet som inngår i internkontroll for behandling av 

persondata for virksomheter med tilhørighet til sektor for oppvekst. 

7.1  Bekreftelse behandling av persondata 

Ved å signere dette skjemaet bekrefter du å ha leste samt gjort deg kjent med gjeldende 

rutinehåndbok for behandling av persondata i grunnskole, barnehage, ungdomsklubb, 

kulturskole og avd. for bosetting og kvalifisering i Lebesby kommune. 

Du har med dette også forplikter seg til å følge gjeldende rutiner mht behandling av 

personinformasjon. Dette skjemaet kommer i tillegg til taushetserklæring som alle ansatt må 

signere ved tilsetting i Lebesby kommune. 

 

Informasjon om arbeidsted 

Navn:  

Jeg er ansatt på følgende arbeidsted:  

Navn på min nærmeste leder:  

Jeg er ansatt som/har følgende 
funksjon: 

 

 

 Jeg bekrefter at jeg har lest og gjort meg kjent med  «Rutinehåndbok for 
behandling av persondata og andre sensitive personopplysninger i grunnskole, 
barnehage, ungdomsklubb,  kulturskole og avd. for bosetting og kvalifisering i 
Lebesby kommune».   

 Jeg forplikter meg til å følge disse min i behandling av persondata og annen 
sensitiv personopplysninger.  

 Jeg er også kjent med at rutinehåndboka ikke erstatter gjeldende lover og regler 
eller andre kommune bestemmelser mht taushetsplikt. 

 

Dato og  sted:  

Signatur ansatt:  
 

 
 
 

Signert skjema (denne siden) arkiveres i personalmappen til den enkelte ansatt i fagsystemet ESA. 

Den ansatte beholder selv hele dokumentet inkludert signert skjema. 


