
Tema Ungdomsskole  
 

Vi tilhører område 7 Vestre Aker Øst 

 

 Ny Skolebehovsplan vedtatt i Desember 2018: 
o På ungdomstrinnet viser de nyeste framskrivningene at kapasiteten ikke forventes å være 

tilstrekkelig gjennom hele planperioden. Det er begrensede muligheter for å avlaste mot 
område 5 Ullern-Bygdøy og område 6 Vestre Aker vest. 

o Det igangsettes konseptvalgutredning for økt ungdomstrinnskapasitet i området. Behovet vil 
ses i sammenheng med kapasitet og behov i naboområdet område 6, Vestre Aker vest og 
utviklingen etter planperioden. 

 

 Høringsuttalelse i forkant av den vedtatte Skolebehovsplanen, kom det blant annet frem dette: 
o Bydel Vestre Aker mener Utdanningsetaten undervurderer summen av boligbygging i område 

6 og 7. 
o Bydelen mener den påbegynte planprosessen for Slemdal gir en mulighet for å få prosjektert 

en ny ungdomsskole med sårt tiltrengt flerbrukshall. Området ligger tett på T—banen. Et 
alternativ er Statens eiendom Skådalen kompetansesenter (g.m'.35, 

o b.m*.60), 25 mål tett på T-banen, hvis denne primært står ubenyttet. Atter alternativt vurdere 
en ytterligere kapasitetsøkning av Ris skole og Midtstuen skole. Til sistnevnte har kommunen 
en tilstøtende tomt. 

o Utdanningsetaten anbefaler utredning av økt ungdomstrinnskapasitet i Vestre Aker i 
høringsutkastet til skolebehovsplanen. 

 

 

 Hva gjør FAU i denne saken: 
o Satt oss inn i Skolebehovsplanen og tilhørende dokumenter 
o Tatt opp saken med politikerne i skolens Driftsstyret og bedt om tilbakemelding fra dem på hva 

de og vi kan gjøre videre (mars 2019)  
o Kartlegger hvem vi kan påvirke fremover 
o Prøver å finne ut hva som ligger i en konseptutvalgsutredning og hvor lang tid en slik utredning 

vil ta 
■  

 

 

  

Alle dokumenter rundt Skolebehovsplanen finnes her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen-2019-2028/#gref 

 

 

Læringsbrett – hvordan ivaretas sikkerhet og personvern (GDPR)? 

  

FAU har stilt skolen spørsmål om hvordan dette håndteres. Informasjon om skolens 

håndtering oppsummeres her: 

  

Personvern: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen-2019-2028/#gref


Ansvaret for personvern er todelt mellom skoleeier og skole. 

  

Skoleeiers ansvar: 

Utdanningsetaten har fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Det gjennomføres et 

eget prosjekt for å sikre at alle systemene til Utdanningsetaten er i samsvar med den 

reviderte personopplysningsloven (GDPR). 

Prosjektet omfatter også en opplæringspakke for å sikre at alle ansatte tenker på 

informasjonssikkerhet i sine daglig oppgaver og samhandling med elever og foresatte. I 

forbindelse med anskaffelse av løsninger som flere skoler benytter seg av er det 

Utdanningsetaten som tar det overordnede ansvaret for sikkerhet i løsningene. Det er 

Utdanningsetaten som inngår Databehandleravtaler og forvalter løsningen i hele livssyklusen.  

Det er utarbeidet personvernerklæringer for flere systemer, se personvernerklæring på 

skolens nettsider https://aktuelt.osloskolen.no/personvernerklaring-for-

osloskolen/personvernerklaring/ 

  

Skolens ansvar: 

Der skolen tar i bruk egne løsninger skal det vurderes beskyttelsesbehov. Her skal det foretas 

en egen ROS-analyse med tanke på informasjonssikkerhet for alle løsninger som skal 

benyttes. Dersom løsningen behandler personopplysninger, må skolen vurdere 

beskyttelsesbehov. Skolen arbeider med å forbedre risikovurderingene og bedre 

informasjonen til foreldrene. 

  

Når det gjelder appene skolen benytter seg av, så er alle disse ROS analysert fra sentralt hold. 

All overføring av data er beskyttet av SSL kryptering under overføring. Filene er i 

utgangspunktet ikke kryptert ved lagring dersom det ikke er identifisert et særlig behov for 

det.Lagring av data gjøres både i egne private datasenter hos våre leverandører og i offentlig 

skyløsninger. Når det gjelder Showbie lagres data i Canada. Apputvikleren har ikke tilgang til 

innholdet som blir lagret på Showbie.  

  

Lydfilene lagres gjennom skoleåret. Til sommeren tas læringsbrettene inn og alt innhold 

slettes. 

  

Sikkerhet: 

Det diskuteres om det bør innføres filtre eller ikke på internett. Det er både fordeler og 

ulemper med filtre. Enn så lenge forholder skolen seg til Utdanningsetatens føringer om åpne 

nettleser. Dette vil imidlertid vurderes fremover. Skolen har opplyst at de vil følge godt med, 

og jobbe mye med nettvett med elevene i påvente av hva som skjer. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faktuelt.osloskolen.no%2Fpersonvernerklaring-for-osloskolen%2Fpersonvernerklaring%2F&data=02%7C01%7CMari.Oma.Juell%40akersolutions.com%7C5f2c9db26ef94464139b08d6ab882e8d%7C26b749f68c7244e3bbdeae3de07b4206%7C0%7C0%7C636884998720659739&sdata=8XeAipjJptC4kWZPVITNH1pxUvqlXKRFpgopTND2Dt4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faktuelt.osloskolen.no%2Fpersonvernerklaring-for-osloskolen%2Fpersonvernerklaring%2F&data=02%7C01%7CMari.Oma.Juell%40akersolutions.com%7C5f2c9db26ef94464139b08d6ab882e8d%7C26b749f68c7244e3bbdeae3de07b4206%7C0%7C0%7C636884998720659739&sdata=8XeAipjJptC4kWZPVITNH1pxUvqlXKRFpgopTND2Dt4%3D&reserved=0

