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                Bjerregrav september 2021 

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING PÅ BJERREGRAVFRISKOLE  
 

Formålet med tv-overvågning: 
Formålet med tv-overvågningen er at forebygge kriminalitet.  

 

Retsgrundlag:  
Tv-overvågningsloven, persondatareglerne, straffeloven og arbejdsretlige regler og principper. 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/overvaagning-og-sporing-/tv-overvaagning 

Ansvar:  
Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af tv-overvågningsudstyr ligger hos skolelederen på Bjerregrav 

Friskole. Skolelederen er ansvarlig for, at alle optagelser fra tv-overvågningen opbevares på en sikker og forsvarlig 

måde, således at uvedkommende ikke har adgang til optagelserne. I det daglige er det skolelederen der varetager 

den daglige drift, herunder placering af kameraer, sikring af kameravinkler, vedligeholdelse af de tekniske 

installationer, gennemsyn af videooptagelser, samt eventuelle ændringer i placering og antallet af kameraer. TV-

overvågningsløsningen er som udgangspunkt opsamling af billeder og optagelser. Der sker således ikke aktiv 

overvågning af livestream.  

Tv-overvågningen foretages på Bjerregrav Friskole og Børnehus udendørs arealer i tidsrummet 

udover vores almindelige åbningstid 

Bjerregrav Friskoles skoleleder overvåger og lagrer og behandler billederne fra tv-overvågningen 

Optagelserne fra tv-overvågningen gemmes i max. 30 dage, hvorefter de slettes.  

Retningslinjer for brug af optagelserne?  

Vi anvender KUN optagelserne fra tv-overvågningen, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet og kun den 

medarbejder (eller de få), som skolelederen har udvalgt og givet den fornødne instruktion, må se på optagelserne. 

Optagelserne må kun udleveres til politiet. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller forevises til andre 

end politiet, med mindre der er samtykke fra alle de personer, der er på de optagelser som udleveres. 

Skiltning:  
Der er opsat skilte med oplysning om tv-overvågningen på Bjerregrav Friskole og Børnehus.  

 

Procedure for konstateret eller formodet kriminalitet?  

1. Hændelsen beskrives.  

2. Formodet tidsrum for hændelsen og lokalitet noteres.  

3. Evt. andre brugere af området før og efter hændelsen noteres. 

4. Relevante optagelser gennemses af skolens ledelse.  

5. Belastende bevismateriale, som viser eller formodes at være af betydning, sikres.  

6. Hvis en eller flere af skolens elever optræder på disse optagelser, vil deres forældre som de første blive orienteret 

med henblik på en opfølgende samtale.  

7. Evt. Overdragelse af videooptagelser til politiet sker altid kun efter orientering af forældrene 

http://www.bjerregravfriskole.dk/
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Orientering og accept af tv-overvågning:  
Opsætning af tv-overvågningsanlæg er blevet drøftet i både skolebestyrelsen, i SU-udvalg og på personalemøde. 

” RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING PÅ BJERREGRAV FRISKOLE” kommunikeres til alle medarbejdere, 

elever og forældre på Bjerregrav Friskole og er offentlig tilgængelig på hjemmesiden. 

Nærmere oplysninger: 
Nærmere oplysninger om Bjerregrav Friskole regler om tv-overvågning fås ved henvendelse til skolelederen. 
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