
 

 

København d. 24. maj 2017 

Til  

Undervisningsministeriet, STIL 

Vester Voldgade 123 

1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til sager@stil.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  

" Høring – Systemrevision af studieadministrative systemer. Danmarks Private Skoler”. 

Høringssvar vedrørende: Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for 

almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m. fl. 

 

I høringsbrev af 26. april 2017 anmoder Undervisningsministeriet ved STIL om eventuelle bemærkninger 

vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 

muligheden til at give vores synspunkter til kende. Her følger vores svar: 

 

Bekendtgørelsen beskriver en lang række praktiske og tekniske krav til studieadministrative systemer. 

Foreningen vil her meddele sin bekymring for, at tekniske og administrative krav kan være med til at sætte 

en bestemt standard i forhold til uddannelsernes mulighed for organisering af læring og undervisning. Her 

er vi naturligvis i særligt grad optaget af, at de frihedsgrader, der med gymnasiereformen er givet de private 

gymnasier forhindres direkte eller indirekte. Et af kendetegnene ved den private sektor er, at der tænkes 

anderledes i forhold til sammensætning af det pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud. Denne 

mulighed må ikke forhindres, og vi beder Ministeriet have særligt øje for problematikken. 

- 

Det er vores opfattelse, at udbuddet af studieadministrative systemer i dag er præget af monopolagtige 

tilstande. Vi er bekymrede for, at den store kompleksitet, der lægges op til i de studieadministrative 

systemer vil betyde en yderligere skærpelse af den tendens.  

- 

I forbindelse med adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger, vil foreningen udtrykke sin 

holdning til, at kravene til systemerne og systemernes udbydere skærpes. Således savnes tydelige 

retningslinjer, der kan forhindre den åbenhed, der i dag er i systemerne. Vi har oplevet eksempler på, at de 

administrative systemer misbruges af eksterne parter til at hente oplysninger om elever og medarbejdere 

på institutionerne. Helt konkret må det sikres, at ikke bare persondataloven overholdes, men at ingen 

eksterne parter kan få adgang til oplysninger i systemerne, hvilket er muligt i dag. Det forhindres ved, at der 

ikke skabes rum til fortolkning fra systemudbydernes side. 

 

På foreningens vegne, 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 
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