
POLITIKKER, LOVE & REGLER 

 

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, med de ændringer, der 
følger af § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 5 i lov nr. 
565 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 1640 af 26. december 2013. 

Kapitel 1  

Ungdomsskolen 

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og 
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for 
og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal 
stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. 
Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan 

bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske 
emner. Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirk-
somhed, jf. § 4. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommuner-
nes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne 
udgifter. 

§ 3. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 
1) Almen undervisning. 
2) Prøveforberedende undervisning. 
3) Specialundervisning. 
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 
2) Heltidsundervisning. 
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ung-
domspolitik. 
4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om danskuddannelse 
til voksne udlændinge m.fl. 
5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, 
stk. 7, og § 33, stk. 8. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritids-

virksomhed. 
Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed 

efter folkeoplysningsloven. 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed. 

§ 3 a. Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangs-
prøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. Afgangsprøverne afhol-
des efter de regler herom, der gælder for folkeskolen og dens elever. 



Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., herunder 
om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i afgangsprøver. 

Stk. 3. Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt den afholder folke-
skolens afgangsprøver, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens tilmelding til skolen. 

§ 3 b. Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om vejledning af valg af uddannelse og erhverv gælder folke-
skolens befordringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin. 

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde 
bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt 
om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7. 

§ 4 a. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og fælles besty-
relse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt ungdomsskoleinspektøren, af den 
fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, varetages af den fælles bestyrelse. 

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4, og færdselslovens § 124 d, 
stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, hen-
holdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3, 7 og 8. 

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogiske medhjælp, lærere og 
andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkom-
mende ungdomsskolebestyrelse. 

§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer, jf. dog § 4 
a. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse 
fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for: 

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 
2) medarbejderne ved ungdomsskolen, 
3) eleverne ved ungdomsskolen. 
Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbesty-

relsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder 
uden stemmeret. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret. 
Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden 

stemmeret. 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og 

funktion samt om valgperiode m.v. 

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for 
ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen 
efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang. 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ung-
domsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen 
ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere. 

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, 
der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som 
kommunalbestyrelsen forelægger den. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrel-
sernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2. 

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne 
til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning 



for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v. hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgiv-
ning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kom-
munens forpligtelse over for elevrådene. 

§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. dog § 4 a. 
Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for sko-

lens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. 
 

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbe-
skæftiget. 

Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædago-
gisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. 

 
Den fulde lovgivning om ungdomsskoler kan læses på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162472 
 
 

Undervisningsministeriet, den 4. april 2014 

Christine Antorini 
 

Billeder på nettet  

OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER PÅ INTERNET /  FACEBOOK  

Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personop-

lysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens 

regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.  

Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internet uden samtykke. Datatilsy-

net har imidlertid i en række konkrete sager vurderet offentliggørelsens lovlighed ud fra interesseafvejningsreglen i lo-

vens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og propor-

tionalitet. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i første omgang 

den dataansvarlige selv, der skal foretage denne vurdering.  

I det følgende beskrives Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet:  

SITUATIONSBILLEDER  

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål 

med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoolo-
gisk have.   

Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere herom ne-
denfor.  

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i 

persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.  

Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyn-

tagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. 

Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, 
f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.  



Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:  

Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter  

Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden pri-
vat skole Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning  

  

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede.  

Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.  

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke:  

Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig 
myndighed Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.  

Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende  

PORTRÆTBILLEDER  

Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på Internet.  

Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker 

vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt til-

gængeligt for alle, der har adgang til Internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. 

interesseafvejningsreglen i Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.  

Hvis en klub f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder af medlemmerne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der 

inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hvert enkelt medlem, eller forældrene afhængig af med-

lemmets alder.  

Nogle klubber har løst spørgsmålet ved at have et ja/nej punkt på indmeldelsen i lighed med sejlads, buskørsel m.m. De 

få, der rent faktisk siger nej, bliver så registret af klubbens webmaster, så de ikke kommer på Nettet eller i klubbens pub-

likationer. 

  

Mediepolitik 

UngHernings mediepolitik er under stadig revurdering, da vi til stadighed arbejder på at skabe et inspirerende mediecen-
ter. 

  

UngHerning skal tage højde for en række modsat rettede krav fra vores interessenter, idet børn og unge, forvaltning, 

pædagoger, forældre og vores tværfaglige samarbejdspartnere alle har holdninger til brug af medier, computerspil og 

Internet i institutionen. Disse holdninger har baggrund i pædagogiske overvejelser såvel som myter, forestillinger, lov-
krav og almindelige sunde refleksioner fra bl.a. forældre.  

 

Vi vil gerne bidrage med en mere nuanceret opfattelse af hvad medier, computer og Internet kan bruges til og gør ved 
børn og unge. 

 

 

  

  

  

  

  

  



Generelt i forbindelse med brug af medier, computer og Internet: 

I forbindelse med al brug af medier, computere og internet er der en række lovmæssige krav og etiske retningslinjer, 
man bør overveje før man går i gang. 

 

Lovmæssige krav: 

 Loven om personfølsomme oplysninger:  
http://www.datatilsynet.dk 

 Datatilsynets retningslinjer for offentliggørelse af billeder: http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-
paa-internettet/ 

 Regler omkring ophavsrettigheder:  
http://www.infokiosk.dk/sw10476.asp 

 

Etiske retningslinjer for valg og brug af billede og lyd.  

 Ved optagelse og udgivelse af billede og lyd skal der tages hensyn til religion og kultur.  

 Ved brug af billedmanipulation skal der tydeligt gøres opmærksom på brugen og den må ikke virke ydmygende 
eller krænkende. 

 Optagelse og udgivelse af billede og lyd må på ingen måde indeholde ekstreme politiske og religiøse budska-
ber. 

 Optagelse og udgivelse af billede og lyd må på ingen måde virke stødende og krænkende. 

 Billeder må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på personen eller dets pårørende.  

 Billeder må ikke kunne skade personen nu eller på længere sigt.  

 Hvis barnet eller den pårørende ønsker det, skal billedmateriale fjernes omgående.  
 
 
Computer: 

UngHernings computere er et undervisningsredskab og en aktivitet på linje med fodbold, musik, kreativt værksteder mv. 

Dette betyder at vores pædagogik også omhandler brugen af dette medie og at vi til stadighed reviderer vores strategi 
på området.  

 

Formålet med computere i UngHerning:  

 Computere er et vigtigt redskab i dannelsen, både fagligt, socialt og kulturelt. 

 Computere giver nem adgang til avancerede værktøjer som eksempelvis databehandling og redigering af bil-
lede og lyd.  

 Computere giver mulighed for at kommunikere med andre.  

 Computere er en del af såvel børns samt voksnes hverdag.  

 De fleste børn og unge synes computere er spændende i kraft af deres nysgerrighed.  

 Computere - specielt internettet kan give børn og unge indblik i kultur, videnskab og meget mere. 

 Computere kan styrke børns sociale kompetencer, da de spiller med og mod hinanden.  
 

UngHernings mål er: 

 At skabe et inspirerende mediecenter, hvor børn og unge kan gøre brug af et opdateret og varieret udvalg af 
tidens moderne spil og relevante programmer til tekstbehandling, regneark mv.  

 At introducere børn og unge for nogle af de mange muligheder der findes i brugen af computere, samt speciali-
sering i aktuelle områder som eksempelvis animation, videoredigering, computerens opbygning mv. 

 At vi kan tilbyde spil og programmer til både drenge og piger i aldersgruppen 12 til 18 år i de områder hvor det 
er hensigtsmæssigt.  

 At alle vores computere er tilsluttet internt netværk samt internet.  
 

Regler for brug af UngHernings computere:  

 Ved computerne og i ”cyper space” overholder man de normale regler for opførsel, som gælder alle andre ste-
der i UngHerning.  

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/
http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/
http://www.infokiosk.dk/sw10476.asp


 At medlemmernes daglige forbrug i UngHerning begrænses, således de også indgår i de øvrige aktiviteter.  

 At brug af internettet ikke er i modstrid med loven og / eller klubbens pædagogik, således at sex, vold, ekstremt 
politisk indhold mv. ikke må forefindes. 

 

Pædagogiske overvejelser: 

 Programmer til filtrering af uønsket indhold findes, men er p.t. ikke egnede da de ofte filtrerer harmløst indhold 
fra. Af samme grund vælger vi ikke at bruge disse forholdsregler.  

 Den såkaldte PEGI-ordning hvor spilproducenter gør opmærksom på hvilken aldersgruppe et givent spil er ret-
tet imod, tager vi naturligvis med i vores pædagogiske overvejelser, både i forhold til indkøb af spil og i forhold 
til deltagelse ved turneringer og lignende arrangementer.  

 På UngHernings hjemmeside findes billeder af UngHernings aktiviteter, så unge og forældre kan følge med. 
Naturligvis må der ikke forefindes billeder af personer i følsomme situationer, som kan virke stødende eller på 
anden måde være til gene. Ved indmelding i UngHerning har unge og forældre mulighed for at frabede sig at 
der tages og bruges billeder af dem, både i forhold til hjemmesiden og trykt materiale. 

 Vi vil til stadighed have stor fokus på problematikken omkring internetmobning og brug af anstødeligt indhold på 
internettet.  

 

Lyd, foto & film.  

I UngHerning fortager vi os mange ting, og sætter en ære i at dokumentere det både som lyd, video og stilbilleder. Vi 

afvikler flere projekter, hvor børn og unge deltager både foran og bag ved både kamera og mikrofon / instrumenter. 

 

Formålet med lyd, foto og film i UngHerning:  

 Lyd, foto og film er et vigtigt redskab i dannelsen, både fagligt, socialt og kulturelt. 

 Medier giver mulighed for at kommunikere med andre.  

 Medier er en del af såvel børns samt voksnes hverdag.  

 Ved produktion af medier opnås faglig kompetence i forbindelse med brug af udstyret. 

 Ved produktion af medier opnås social kompetence i forbindelse samarbejdet omkring kunstnere og producen-
ter. 

 Produktion af giver anledning til etisk stillingtagen. 
 

UngHernings mål er: 

 At skabe et inspirerende mediecenter, hvor børn og unge kan gøre brug af et opdateret og varieret udvalg af 
moderne midler inden for produktion af medier.  

 At introducere børn og unge for nogle af de mange muligheder der findes i brugen af medier, samt specialise-
ring i aktuelle områder som eksempelvis live produktion, videoredigering, musikindspilning, billedmanipulation 
mv. 

 At unge selv kan indspille og udgive både musik og video. 
 

Regler for brug af UngHernings medieudstyr:  

 I mediecentret overholder man de normale regler for opførsel, som gælder alle andre steder i UngHerning.  

 Ved medieproduktion har man en særlig forpligtigelse i forhold til etik og moral. 
 

Pædagogiske overvejelser: 

 Medierådets aldersmærkning indgår naturligvis i vores pædagogiske overvejelser, både i forhold til forevisning 
af film og i forbindelse med deltagelse ved film-arrangementer.  

 

 

 

Aktuelle links: 

Medierådet – aldersmærkning af film: http://film.medieraadet.dk/ 

http://film.medieraadet.dk/


Kulturministeriet – ophavsrettighed: http://www.infokiosk.dk/sw10476.asp 

PEGI – Aldersmærkning af spil: http://www.pegi.dk/ 

MPLC – Filmlicens: http://www.filmlicens.dk/script/site/page.asp?artid=18&cat_id=78 

 

 

 

 

Rygning   

I forbindelse med lov om røgfri miljøer tilstræber UngHerning at være en røgfri institution. 

 

Med udgangspunkt i gældende lovgivning og Herning Kommunes Sundhedspolitik er der udarbejdet en Rygepolitik, som 

er gældende for elever og medarbejdere i UngHerning. Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler UngHer-

nings holdning til at være en røgfri institution. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en 
sund røgfrit miljø for både elever og ansatte, som er medvirkende til velvære og trivsel. 

 

1. 

UngHerning ønsker at være et sundt og røgfrit miljø. Elever og medarbejdere skal kunne færdes frit uden at blive udsat 
for passiv rygning. UngHernings røgforbud gælder også for køretøjer. 

 

2. 

Al rygning foregår uden for kommunens matrikel og på nærmere aftalte områder og efter aftale. 

 

3. 

Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt at ryge på den enkelte arbejdsplads udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. 

 

4. 

UngHerning ønsker at fremme et røgfrit arbejdsmiljø, og derfor tilbydes medarbejderne gratis rygestopkurser, som udby-
des af Sundhedsafdelingen.  

 

5 

UngHernings ledelse er ansvarlig for at Rygepolitikken overholdes. Det er Arbejdstilsynet som tilser, at Rygepolitikken 
overholdes.  

 

6 

E-cigaretter betragtes som almindelige cigaretter.  

 

 

 

 

 

Misbrugspolitik 

Forord og formål 

Misbrugspolitikken for UngHerning er en del af Herning Kommunes samlede personalepolitik, men dækker både elever 
og ansatte. 

 

Misbrugspolitikken skal medvirke til, at der i UngHerning forebygges misbrug blandt både elever og ansatte. Misbrugs-
politikken dækker alle former for misbrug, herunder alkohol, medicin, euforiserende stoffer mv. 

 

http://www.infokiosk.dk/sw10476.asp
http://www.pegi.dk/
http://www.filmlicens.dk/script/site/page.asp?artid=18&cat_id=78


Elever 

Er elever påvirker af alkohol og/eller euforiserende stoffer, vil forældrene blive kontaktet, og eleven sendes hjem. Heref-
ter vil det blive afgjort, hvilke konsekvenser forseelsen skal have. 

 

Ansatte 

Er en medarbejder påvirket i arbejdstiden, vil UngHerning følge Herning kommunes retningslinjer og procedurer i så-
danne sager. 

 

Underretningspligt og tavshedspligt  

ALMINDELIGE BORGERES UNDERRETNINGSPLIGT:  

  

Alle borgere har en pligt til at underrette socialforvaltningen i h.t. Servicelovens § 154:  

  

"Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdrageres side udsættes for 

vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt 
til at underrette kommunen."  

  

§ 154 forpligtiger således ikke kun offentlig ansatte men alle d.v.s. naboer, kammeraters forældre osv.  

  

DEN UDVIDET UNDERRETNINGSPLIGT:  

Hvem har en udvidet underretningspligt?  

Alle som er offentligt ansatte har udvidet underretningspligt, men også enhver læge, samt medarbejdere ved private pas-

ningsordninger oprettet efter servicelovens § 11 og § 63, og ansatte ved de frie grundskoler og frie kostskoler ( jfr. 

bek.nr.875 af 27.11.97)  

  

Hvad er hensigten med en underretningspligt?  

Formålet er at beskytte men også at forebygge: at familien får tilbudt støtte så tidligt som muligt for i sidste ende at 

undgå at børn skal anbringes udenfor hjemmet.  

Undtagelse:  

Sager hvor barnet skal sikres mod yderligere overgreb inden forældrene orienteres f.eks. vold, incest.  

  

TAVSHEDPLIGTEN:  

Hovedreglen:  

  

Offentligt ansatte har tavshedspligt (Forvaltningslovens § 27) og må ikke videregive oplysninger om brugernes private 

forhold.  

Der er tavshedspligt om rent private forhold:  



Væsentlige sociale problemer  

Helbredsforhold  

Misbrug  

Seksuelle forhold  

Strafbare forhold  

Religiøse, politiske og foreningsmæssige forhold  

 

Undtagelsen:  

Borgeren har givet informeret samtykke til at man videregiver private oplysninger   

Eller hvis der er en anden lovbestemmelse herom. Når det handler om børn og unge er der følgende undtagel-
ser:  

 Underretningspligten 

 Oplysningspligten 

 SSP-arbejdet 

 

Som i nogle bestemte situationer og under nogle bestemte forudsætninger giver lovhjemmel til at ophæve/bryde tavs-
hedspligten.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  


