Datum

2017-10-05
Barn- och utbildningsförvaltningen

Upplysningar om tystnadsplikt och handlingssekretess
Du som arbetar inom förskola/skola möter människor med vitt skilda behov. En
grundförutsättning i ditt arbete är att dessa måste få vara trygga och fullt förvissade om att
ingenting om henne/honom berättas för utomstående (obehöriga).
Bestämmelser om sekretess finns reglerat i Offentlighets- och Sekretesslagen. Bestämmelserna
innebär följande:
Den som är eller varit verksam inom förskola/skola får inte till obehöriga yppa vad som hon/han
därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden.
Bryter någon mot detta kan rättsliga åtgärder vidtas.
Alla handlingar i förekommande ärenden ska förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga.
Älvdalens kommuns skolor/förskolor står för en demokratisk grundsyn där våld, porr och rasism
inte hör hemma. Att söka efter olämpliga hemsidor med exempelvis rasistiska inslag, porr eller
våld är alltså inte tillåtet.
Hot, trakasserier och missbruk av någon annans namn utan personens medgivande är lagbrott,
och får inte förekomma på kommunens datorer. Kom ihåg att allt du skriver på Internet kan
spåras till vilken dator det kommer ifrån.
Det är inte tillåtet att ladda hem spel och program från Internet till kommunens datorer. Det finns
ingen garanti för att dessa är fria ifrån virus av olika slag.
Namn och andra personuppgifter eller bilder (tel. nr., e-postadress, foto osv.) får inte läggas ut på
hemsida eller på annat sätt publiceras elektroniskt utan personens/förälderns medgivande.
Är du tveksam om hur du bör handla i någon situation ska du rådgöra med din närmaste
överordnade.
Undertecknad har tagit del av redogörelse över bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess,
samt förbinder mig att noggrant följa dessa regler.
Jag undertecknar två likalydande exemplar och behåller ett för egen del.
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