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Overvågningspolitik på Mulernes Legatskole 

1. Formål 
Det primære formål med opsætning af video-overvågningsudstyr på Mulernes Legatskole er at forebygge tyveri og hærværk mm. 
(kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende formål). 
Det sekundære formål med video-overvågningsudstyret er, at skolen ved gennemsyn af (og eventuel videregivelse af) optagelser 

af tyveri, hærværk, eventuelle voldsepisoder eller andre grove overtrædelser af skolens ordensregler kan bidrage til en (eventuel 

politimæssig) opklaring heraf (kriminalitetsopklarende formål). Optagelser må ikke anvendes til andre formål end de ovenfor 

nævnte.  

 
2. Information 
Det påhviler skolens ledelse og teknisk servicechef jævnligt at tilse, at der ved skolens indgangspartier og navnlig i de særligt 
overvågede områder opsættes tydelig mærkning/skiltning af, at skolen/området er overvåget. Det påhviler desuden skolens ledelse 

at informere alle ansatte, herunder navnlig nyansatte, om skolens overvågningspolitik (ved udlevering af nærværende skrift). Des- 

uden er skolen forpligtet til at informere eventuelle forpagtere (f.eks. kantineforpagter) og virksomheder, som har vundet udliciterede 

opgaver (f.eks. rengøringsfirma), om disses pligt til at informere deres ansatte personale om skolens overvågningspolitik. 

 
3. Typen af overvågning 

Der er udelukkende tale om videoovervågning (digitale farveoptagelser) uden lyd, som lever op til de lovgivningsmæssige for- 
skrifter på området, herunder krav om sløring af dataoplysninger. 

Overvågning finder i hovedsagen sted ud fra faste overvågningspunkter. En oversigt herover opbevares hos teknisk servicechef. 

Skolen råder desuden over et mobilt (trådløst) overvågnings-modul, som efter aftale (jfr. pkt. 4) kan opsættes efter behov (eksem- 

pelvis ved gentagne indbrudsforsøg i ikke-overvågede dele af skolen og ved gentagen hærværk på bestemte steder mv.). 

 
4. De overvågede områder 

Overvågning finder sted både udenfor (primært af adgangsveje) og indenfor. Multi-idrætsanlægget er konstant overvåget. Toiletter 
og omklædningsrum overvåges principielt aldrig. 

Lærerværelse, lærerforberedelsesrum, undervisningslokaler samt kontorer/kontorområder kan kun overvåges efter aftale med rek-

tor og kun efter, at TR er informeret om årsagen til samt omfang og tidsrum for overvågningen. SU orienteres på efterfølgende 

møde. 

 
5. Adgang til optagelser og indsigtsret 
Der kan kun opnås adgang til optagelser fra serveren på pedelkontoret. Optagesystemet er kodebelagt og data således beskyttet. 
Skærm til visning af overvågningsbilleder må ikke vise billeder, med mindre der finder aflæsning sted som led i et afklarings/op-

klaringsarbejde (jfr. punkt 1). Data må ikke løbende overvåges eller aflæses, med mindre der er tilgået skolens ledelse eller pe-

delkontor meddelelse om hændelser, som giver anledning til aflæsning af data (jfr. pkt 1). Data aflæses af en af skolens pedeller 

og en repræsentant for skolens ledelse. Relevante personer kan tilkaldes med henblik på identifikation af en eventuel gernings-

mand, men som hovedregel må elever aldrig se eller få refereret indhold af videooptagelser, med mindre skolens ledelse er infor-

meret og indforstået hermed. 

Optagelser slettes automatisk efter normalt 15-30 dage (afhængig af diskplads). Optagelser må maksimalt gemmes 30 dage, 
med mindre konkrete optagelser indgår i et konkret afklarings- eller efterforskningsarbejde dvs. i en konkret tvist. I så fald skal 

den registrerede (optagne person) underrettes herom og på anmodning have udleveret kopi af optagelsen, hvor alle andre perso-

ner skal fjernes eller gøres uigenkendelige inden udleveringen. Den registrerede har krav på at vide, hvor lang tid optagelserne 

forventes gemt og hvad optagelserne skal bruges til. Den registrerede kan kræver optagelser slettet, som er misvisende. Ingen 

registreret/optaget person må få adgang til optagelser af andre registrerede/optagne personer.  

 
6. Videregivelse af optagelser 

Optagelser må ikke videregives/overdrages til andre end politiet. Rektor kan dog få overdraget relevante uddrag af optagelser med 

henblik på intern udredning af hændelsesforløb (jfr. pkt. 1). I forbindelse med en eventuel personalesag orienteres TR efter gæl-
dende regler. Når optagelser er videregivet til politiet, skal de slettes i skolens system.  

 
Udarbejdet på baggrund af Justitsministeriets og Datatilsynets pjece om ”TV-overvågning”, se sidst opdaterede version på Datatil-

synets hjemmeside, samt ”Vejledning om tv-overvågning” udsendt af IT-Center Fyn april 2018, som er baseret på den nye tv-

overvågningslov og den nye EU databeskyttelsesforordning (gældende fra og med  25-05-2018) 
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