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Personvern i barnehagene i Iveland 

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! 

Iveland kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. I dette 

notatet kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har 

som registrert i våre systemer. Se også nettsiden www.iveland.kommune.no.  

Fra 20. juli 2018 trådte ny personvernlovgivning (også kalt GDPR) i kraft. Dette medfører at 

personvernlovgivningen blir lik i hele Europa. Loven gir deg som innbygger rett til selv å bestemme 

hvordan dine personopplysninger skal behandles og av hvem som skal få tilgang til dine 

personopplysninger. 

Det blir strengere krav til dokumentasjon og risikovurderinger for virksomheter og de registrertes 

rettigheter er på flere områder styrket. 

De nye reglene innebærer blant annet: 

 Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om 

samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan 

personopplysningene skal brukes. 

 Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å 

samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det 

ikke lenger er behov for, skal slettes. 

 Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes. 

 Under visse betingelser kan man ha en rett til å ta med seg personopplysninger fra en 

virksomhet til en annen. 

 Den enkelte får i visse tilfeller en rett til å protestere mot behandling av sine 

personopplysninger. 

 Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne 

basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger. 

 Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne 

basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger. 

 Det blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene 

Iveland kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre 

lovpålagte oppgaver og andre tjenester, samt for å kunne saksbehandle henvendelser vi får fra deg. 

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, 

registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem. 

Dersom Iveland kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å 

utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene 

og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f.eks. ved spørreundersøkelser). 

Rettslig grunnlag – lovpålagte oppgaver 

For at Iveland kommune kan levere kommunale tjenester og ytelser til deg som innbygger er det 

nødvendig å behandle personopplysninger. Det gjelder også i relasjon til kommunens ansatte, 

foreninger, virksomheter og andre samarbeidspartnere. 

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av 

personopplysninger: 

 

http://www.iveland.kommune.no/
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 Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av 

personopplysninger. 

 Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på enkelte område 

 Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig 

for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet. Iveland kommune 

praktiserer meroffentlighet, det vil si at kommunen så langt det er mulig etterstreber at 

dokumenter skal være offentlige. Dokumenter som ikke er unndratt er tilgjengelig i offentlig 

journal på hjemmesiden. 

 Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. 

Som part i saken har du særskilte rettigheter, blant annet om innsyn i sakens dokumenter. 

 Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til 

arkivinstitusjon. 

 Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av 

opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskolen 

 Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli 

behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til 

andre. 

Andre aktuelle lover som gir adgang for kommunen til å behandle personopplysninger for å oppfylle 

kommunens lovpålagte oppgaver: 

 Kommuneloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Barnevernloven 

 Sosialhelsetjenesteloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Helsepersonelloven 

 Helseregisterloven 

 Folketrygdloven 

 Nav-loven 

 Regnskapsloven 

 E-kom loven 

Samtykke 

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du vil i 

slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til 

behandlingen av dine personopplysninger.  Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling 

av personopplysninger tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte veiledningstorget i 

kommunen. 

Spesielt for barnehagene i Iveland 

For at vi skal kunne levere forsvarlige tjenester av høy kvalitet innen barnehageområdet, vil 

ditt/deres barn være omfattet av følgende tjenester og tilbud som en del av barnehagetilbudet som 

gjelder alle. Vi behandler personopplysninger om ditt/deres barn med utgangspunkt i såkalt rettslig 

grunnlag/lovpålagt plikt, uten å innhente samtykke: 

Transport 

For å kunne dra på ulike turer er vi avhengig av transport. Vi forsøker alltid å få tak i busser med tre-

punkts seler. Men det hender vi ikke får det til, og da ber vi dere foreldre om å ta med bil-barneseter. 

En sjelden gang må vi bruke privatbiler, og da bruker vi alltid barne-bilseter. 
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Overføringer av opplysninger 

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre overgangen fra barnehage til skole, og har blant annet en 

overføringssamtale med skolen. I den forbindelse overføres også opplysninger vi har samlet om 

barnet og andre eventuelle skriv og referater fra foreldresamtaler, PPT eller andre instanser vi har 

samarbeidet med mens barnet har gått i barnehagen. 

Andre samarbeidspartnere 

NAV 

Her har vi et tett samarbeid i forbindelse med personer som ønsker å prøve seg ut i arbeidslivet 

gjennom arbeidspraksis.   

Videre har vi et samarbeid med NAV/flyktningetjenesten som i sitt introduksjonsprogram ønsker 

språkpraksis og/eller arbeidspraksis i barnehagen.  

Universitetet i Agder 

Her  samarbeider vi om studenter på førskole-/lærerutdanningen. Skal vi rekruttere til yrket, må vi 

være villig til å ta inn studenter i praksis.   

Dette foregår på faste avdelinger hvor det finnes praksislærere.  

Iveland skole 

Her samarbeider vi om elever som har behov/ønske om praksisplass; enten for en kort periode eller 

over lengre tid.  

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse 

Vi i barnehagen bruker ABUP som veiledningsinstans i spesielle saker - www.abup.no  

HABU— Habilitering for barn og unge  

Her finner dere litt informasjon om hva HABU er:  https://sshf.no/avdelinger/somatikk-

kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-unge 

Familieteamet 

Familieteamet er et kommunalt, tverrfaglig samarbeid i regi av helsestasjonen. Vi ser verdien av å 

samarbeide tverrfaglig for å imøtekomme familienes utfordringer i ulike faser i livet. Barnehagen kan 

her drøfte anonymt– eller etter foresattes samtykke.   

PPT 

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) er et kommunalt, lovpålagt tilbud og tjeneste som veileder 

ansatte i barnehagen når det gjelder barn som trenger spesiell oppfølging. PPT kan også være med og 

observere og kartlegge. Foresatte blir alltid involvert. 

Helsestasjonen 

Hensestasjonen bidrar med helsefaglig veiledning til barnehagen og foresatte.  I tillegg foretas det 

også fireårskontroll i Iveland kommune, slik at dette kan foregå i kjente omgivelser og gi et bedre 

bilde av barnet. Fra høsten 2019 skal helsesøster ha kontortid en halv dag i uka i barnehagene. 

Fysioterapeut 

Fysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende og helsefremmende i tillegg til å behandle og jobbe 

med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på 

helsestasjonen, barnehage og skole. 

Barnevernet 

Barnehagen kan få veiledning og hjelp vedrørende enkeltbarn eller grupper av barn. Ved en evt. 

bekymring for et barn og eventuelt familien, er vi pålagt å melde fra om dette til barnevernet. 

http://www.abup.no/
https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-unge
https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-unge
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Egen teknisk løsning for kommunikasjon og dialog med foreldre 

Barnehagene bruker Vigilo – www.vigilo.no – som teknisk løsning for bl.a. løpende dialog med 

foresatte. 

Hvordan tar vi vare på personopplysningene? 

Vi beskytter opplysningene i registrene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer og ved å 

kontrollere hvem som har tilgang til bygningene våre. Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål 

får tilgang til dine opplysninger, og vi kontrollerer de ansattes behandling av personopplysninger i 

datasystemene. Alle ansatte i kommunen gjennomgår jevnlig opplæring i hvordan 

personopplysninger skal behandles.  

Vi har tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at: 

 uvedkommende ikke skal få tilgang til dine opplysninger 

 opplysningene om deg er tilgjengelige når det er behov for de 

 opplysningene ikke kan endres eller manipuleres etter at de er registrert 

 

Avslutning 

Dette notatet beskriver kun noen utvalgte deler av hvordan vi behandler aktuelle 

personvernopplysninger. Vi henviser til teksten det er lenket til nederst på kommunens nettsted for 

utfyllende informasjon – www.iveland.kommune.no. 

 

Iveland, august 2018 

 

Beate Stømne Frigstad 

enhetsleder 

http://www.vigilo.no/
http://www.iveland.kommune.no/

