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Foreldre til elever under 18 år er registrert i Visma InSchool (VIS), gjennom en 

integrasjon med det sentrale folkeregisteret. Når eleven fyller 18 år, tas foreldre 

automatisk ut av VIS, med mindre elev og foreldre gir samtykke til at foresatte fortsatt 

skal ligge i løsningen, noe kun et mindretall av elevene gjør. 

Elever gis anledning til å registrere kontaktinformasjon til en nærmeste pårørende, 

som skolen kan kontakte i beredskapssammenheng. For elever under 18 år finner 

skolen nødvendige opplysninger i VIS. For elever over 18 år må skolen ha andre 

rutiner som gir eleven mulighet til å registrere en nærmeste pårørende, dersom 

eleven selv ønsker dette.  

Skolene kan for eksempel bruke en Forms-undersøkelse for innhenting av 

pårørendeinformasjon til elever over 18 år. Skolen må hente inn navn på elev, navn 

på pårørende, telefonnummer til pårørende og relasjon mellom elev og oppgitt 

pårørende. Informasjon om lovhjemmel og databehandling må komme tydelig fram i 

skjemaet som brukes til innhenting av denne informasjonen. 

 

Lovhjemmel og databehandling 

Hjemmel: § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap i Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv. 

Godkjent av: Seksjonssjef opplæring i 
skole 

Gyldig til:  
 

Dokumentansvarlig: Tore.Wersland@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter: 
(Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, 
planer, veiledere, brev, 
rundskriv, med mer) 

§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  

mailto:Tore.Wersland@rogfk.no


Formål: Beredskapssammenhenger, nærmere bestemt i en ulykkes- eller 

faresituasjon.  

Hvordan og hvor lenge skal informasjonen lagres: Innsamles ved at eleven oppgir 

informasjon. Kan skje i elektronisk skjema (Forms). Skjema og eventuell eksportfil 

skal kun være tilgjengelig for utvalgte ansatte. Alle ansatte ved skolen må få 

informasjon om hvem de kan ta kontakt med for å få nødvendig 

pårørendeinformasjon dersom de har behov for dette i en ulykkes- eller faresituasjon. 

Skolen må lage rutiner for å slette pårørendeinformasjon for elever som har sluttet på 

skolen. 


