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SEKRETESS FÖR SKOLOMRÅDET  

Som anställd i Säters kommun (förskoleklass/grundskola/skolbarnsomsorg/ gymnasie-
skola/vuxenutbildning/ särskola) måste Du iaktta tystnadsplikt och sekretess enligt bestämmelserna i Offent-
lighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) 23 kap. 1-5 §§ (se bilaga 1). 

 

Förskola: De uppgifter som omfattas av tystnadsplikt/sekretess gäller enskilda personers (barn och vuxna) 
personliga förhållanden. Med personliga förhållanden menas till exempel familjeförhållanden, hälsotillstånd, 
ekonomi, adresser och telefonnummer, karaktär med mera. Hit hör även till exempel sjukhusvistelse. Känsliga 
uppgifter om barnet och barnets närstående skyddas ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men”. 
Med ”men” avses till exempel en känsla av att känna sig kränkt eller mindre värd om uppgiften röjs. Bedöm-
ningen av vad som är menligt ska göras utifrån den enskilde personens egen uppfattning. Med stöd av ett 
samtycke från den enskilde kan även känsliga uppgifter lämnas till utomstående, OSL 12:2 (se bilaga 1).  

 

Skolan: Huvudregeln är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Detta uttrycks i den så kallade offentlig-
hetsprincipen, som bland annat innebär att allmänna handlingar i skolan ofta är offentliga och att skolans 
personal tillförsäkras yttrandefrihet. 

Alla som i skolan medverkar i arbetet har tystnadsplikt, även praktikanter. De känsliga uppgifter som skyddas i de 
olika skolformerna - förskoleklass, grundskola, /särskola med flera - är sådana som bland annat framkommer 
i elevvården vid stöd av olika slag eller i disciplinära sammanhang.  

Olika beslut som skolan fattar i elevvården eller disciplinärt eller uppgift om närvaro, frånvaro, betyg eller 
skolprestationer i övrigt är dock offentliga.  

Däremot skyddas menliga uppgifter, till exempel vid hemkontakter eller vid sådana samtal med en elev som 
gäller olika slags personliga förhållanden. Bland sådana uppgifter kan nämnas boende- och familjeförhållan-
den, allvarliga sjukdomar, ekonomi, religiösa och politiska uppfattningar med mera. 

 

Skolbarnsomsorgen: Här gäller tystnadsplikten barnets och de närståendes personliga förhållanden av käns-
ligt slag. Ingen tystnadsplikt gäller mellan lärare och fritidshemspersonal vid samma skolmyndighet. 

Tystnadsplikten gäller utåt, mot privatpersoner och andra myndigheter. Uppgifter kan lämnas med samtycke 
från vårdnadshavarna och, för elever i tonåren, i vissa fall med samtycke från eleven själv. De kan lämnas 
även i vissa andra fall. Till exempel finns vittnesplikt, möjligheten att polisanmäla brott på skolan och en an-
mälningsplikt enligt SoL 14:1 till socialtjänsten, då misstanke finns att ett barn far illa. De anställda (ej skolhäl-
sovården) kan även genom den så kallade generalklausulen kontakta andra skolor/myndigheter ”om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda” 
(OSL 10:27). 

 

Skolhälsovården och förskoleverksamheten har tystnadsplikt gentemot annan skolpersonal och kan främst 
lämna känsliga uppgifter vidare till andra i skolan med stöd av ett samtycke. 

Skolpersonal kan tala med sina arbetskamrater när uppgifterna behövs i ett gemensamt arbete. En etisk hand-
lingsregel som bör tillämpas på en skola när man vill lämna känsliga uppgifter till andra lyder: 
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Vilka på skolan behöver för sitt arbetes skull veta det känsliga jag vet om en elev, en förälder eller en 
nära anhörig? 

Regeln innebär att känsliga uppgifter bara ska spridas om de verkligen behövs i tjänsten. 

Ett samtycke från vårdnadshavaren ”öppnar” sekretessen. Denna bestämmelse skall ses som en inbjudan till 
nära samarbete med vårdnadshavarna, OSL 12:2 (se bilaga 1). 

Personal i en kommunal skola har rätt att fritt lämna meddelanden till press, radio och TV när uppgifterna 
inte omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Då sekretess/tystnadsplikt gäller är meddelarfriheten starkt in-
skränkt. 

Sekretessintyg 

Jag har fått information om min sekretess och tystnadsplikt och även förstått att dessa regler hindrar att jag 
vid tystnadsplikt kontaktar massmedierna. Brott mot tystnadsplikten kan ge upp till ett års fängelse. Tyst-
nadsplikten gäller hela livet, det vill säga även efter det att jag slutat min anställning. 

Lagstiftning framgår av bilaga 1.  

Namn 

 

Personnummer 

Befattning 

 

Datum 

Underskrift 
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Bilaga 1. 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 

Utbildningsverksamhet för barn och ungdomar 

2 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial 
eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men. 

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om 
en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om 
skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för uppgift 
om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild 
anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866)  

Skolbarnsomsorg 

3 § Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i 
stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande verksamhet som 
avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållan-
den, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en 
allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866)  

Specialpedagogisk stödverksamhet 

4 § Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Annan utbildningsverksamhet 

5 § Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ för uppgift som hänför sig till psykolo-
gisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller 
hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå-
ende till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den 
kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhög-
skolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men om uppgiften röjs. Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ i annat 
fall än som avses i första stycket och hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser biträde vid antagning 
av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhål-
landen, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:920). 

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. 

2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i 
denna lag.  
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Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till 
en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde 
mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när 
uppgiften lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra 
stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsför-
ordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Sekretess i för-
hållande till vårdnadshavare 

 


