Elever på Internet – Skolans hemsida!

Högstorps skola 110523

Som ni säkert redan vet har Högstorp skola en webbplats på kommunens webbplats,
www.skolweb.vaxjo.se . Tanken med denna är att presentera skolan och dess verksamhet
för er och resten av vår omvärld. Det är ett drygt arbete att bygga upp en bra hemsida och
vi är långt ifrån klara. Ett litet problem är det faktum att Personuppgiftslagen gäller från
1998. Den är till för att skydda var och ens personliga integritet och kom i kraft då
Datalagen upphörde att gälla. Personuppgiftslagen (1998:204; PUL) innebär kortfattat att
vi som arbetar med Högstorps skolas hemsida inte har rätt att publicera personuppgifter
på skolans hemsida utan tillstånd från berörd part, eller berörd parts målsman om denne
är omyndig. Skolans IT-ansvariga har tillsammans med rektorn utarbetat följande policy:
1. Klassfotot kommer att läggas ut, men endast som bild utan några namn. Godkänner
inte målsman eller elev detta läggs en ”skuggning” över elevens ansikte.
2. Elever som själva vill presentera sig på webben i form av bild eller text, kommer bara
få bild (och eventuellt förnamn) publicerade, inga efternamn, adressuppgifter eller
telefonnummer kommer att läggas ut. Detta under förutsättning att målsman
godkänner detta.
Är det någon som har synpunkter på detta upplägg så kontakta oss (Tfn: 0470-796252):
E-post: Björn Nilsson (Rektor); bjorn.nilsson@vaxjo.se
E-post: Hansi Weichert; hansi.weichert@skola.vaxjo.se
E-post: Mattias Flystam; mattias.flystam@skola.vaxjo.se
OBS! Tillståndet gäller för hela för hela skoltiden då eleven går på Högstorps skola, men kan självfallet
återkallas av målsman. Meddela då klassföreståndaren.

………………………………………………………………………………………..
Elevens namn: __________________________________________ Klass: ________
(Kryssa i det som ska gälla)





Vi godkänner inte att klassfotot läggs ut på Högstorps skolas hemsida (= skuggning)!
Vi godkänner att bilder av barnet läggs ut på skolans hemsida.
Vi godkänner också att barnets förnamn publiceras i anslutning till bilderna.

___________________________________________________

________________

Elevens underskrift

Datum

___________________________________________________
Målsmans underskrift

___________________________________________________
Målsmans namnförtydligande

