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Har underviser brudt tavshedspligt?
Om brud på tavshedsplig t
Spørgsmål:

er, at jeres datter på 7 år og hendes kus ine, der
ogs å er 7 år, hver dag tager s kolebus s en s ammen
med de børn, der s kal til den lokale folkes kole. Nu
s iger rygterne, at de to piger s kaber s ig, når de
venter på bus s en, og at de virker s å truende, at
nogle lærere er blevet bange for dem. Det
forekommer mig temmelig abs urd, at voks ne
mennes ker s kulle være bange for børn på 7 år,
men det er alts å det, s om du har hørt. Ved s amme
lejlighed, hvor pigernes adfærd blev omtalt, blev
der ogs å talt om, at de udmærket kendte dig og din
s øs ter. Hvad de, der s ladrede om jer, mener med
det, eller hvad du tror de mener med det, fremgår
ikke af det du s kriver.

Hej
Min datter har været uds at for s ladder! Min datter
er i den s ituation, at hun hver dag tager
s kolebus s en fra den folkes kole, hun oprindeligt
hører til, til den s kole, hvor vi har valgt, at hun s kal
gå. Jeg blev kontaktet af en anden forælder fra
hendes egen klas s e om, at de havde overhørt
rygter fra nogen, s om havde s tået ved et helt
andet privatarrangement i en anden by, om at min
datter og hendes kus ine hver morgen s kabte s ig
ved bus s en, mens de ventede på denne. Samt at
de virkede truende over for nogle lærere på den
s kole, s om var blevet bange for dem. Der blev ved
lejligheden ogs å udtalt, at de s å udmærket godt
kendte deres mødre. Jeg har kontaktet den
pågældende lærer, s om ikke mener, at dette er
noget, hun vil dis kutere med os , men erkender dog,
at hun har s nakket om det. Pigerne er 7 år. Vi ved
godt, at nogle i den lille by, vi bor i, mener, at vores
bes lutning om en anden s kole ikke er i orden.
Pigerne kan ikke genkende noget i de rygter, vi har
hørt, og er faktis k blevet bange for at tage bus s en
nu. Nu er vi s om forældre i tvivl om den/de lærere,
s om har s tået offentligt og fortalt om vores piger,
s om ikke går på deres s kole, har brudt
tavs heds pligten, da det jo er foregået på deres
s kole. Samtidig mener vi, at man s om profes s ionel
lærer vel har et ans var for at aflevere dette det
rigtige s ted, s åfremt der er noget om s nakken?
Hvad kan vi gøre for, at pigerne ikke s kal være ofre
for rygtes mede?

Sådan s om jeg fors tår dit brev, er det en eller flere
lærere fra den lokale folkes kole, s om har udtalt s ig
om din datter og hendes kus ine i det offentlige
rum. Og nu s pørger du, om det ikke er et brud på
lærerens tavs heds pligt. Kommunalt ans atte
medarbejdere har tavs heds pligt vedr. fortrolige
oplys ninger og borgeres pers onlige og private
forhold. Det vil s ige, at de s om hovedregel ikke må
videregive oplys ninger, s om de får i forbindels e
med deres arbejde. I jeres tilfælde ville læreren
mås ke/mås ke ikke have overtrådt s in
tavs heds pligt, hvis din datter gik på folkes kolen,
det er ikke til at s ige, da det er en tænkt s ituation,
og hun højs t s ands ynligt ville have involveret
både jer s om forældre og pigerne, hvis der var
kommet klager over deres opførs el. Nu udtaler hun
og andre s ig s om privatpers oner ved et privat
arrangement, og det har de s ådan s et lov til, s elv
om det er s ladder, og det har haft kedelige
kons ekvens er for de to piger, s om er blevet bange
for at køre med bus s en. Se forvaltnings loven kap. 8
om tavs heds pligt
https ://www.rets information.dk/forms /r0710.as px?
id=105127

Venligs t K

S va r :
Kære K

Hvordan kommer I s å videre herfra? Du har
allerede talt med læreren om rigtigheden af
udtalels erne, og hun indrømmer ogs å at have s agt
noget men vil i øvrigt

I bor i en lille by og har fravalgt den offentlige
s kole til fordel for en privats kole. Det har
tils yneladende givet anledning til noget s ladder,
s om har grebet om s ig. Udgangs punktet
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ikke dis kutere emnet yderligere. Men s om s agt
har hun, s om jeg s er det, udtalt s ig s om
privatpers on. Hvis I vil klage, må det blive over
injurier og ikke over brud på tavs heds pligten.
Din datter og hendes kus ine s kulle gerne med god
s amvittighed kunne køre med bus s en hver
morgen, alts å med en følels e af, at der er i orden,
at de har valgt en anden s kole! Spørgs målet er,
hvem der s kal give dem den oplevels e af
s ituationen? Kunne man fores tille s ig, at din
datter og hendes kus ine i virkeligheden har s pillet
lidt op? Dels på grund af us ikkerhed dels på grund
af, at de jo er lidt s ærlige, fordi de ikke går på den
s amme s kole s om flertallet? Det er s vært at lave
om på de andre. De s tørs te forandringer kommer,
når man s elv ændrer s trategier, men det kræver
en god s nak med pigerne. Mås ke kunne du s pørge
klas s elæreren på privats kolen, om hun har nogle
gode ideer til, hvordan I s kal gribe det an for at
finde en langtids holdbar løs ning. Da det er en lille
by, og I formodentlig s kal blive boende, kunne du
ogs å tage initiativ til at din datter vedligeholder
eller genoptager tidligere gode relationer fra
eks empelvis børnehaven, liges om et aktivt
fritids liv ogs å s kaber gode kontakter, s ådan at det
ikke kun er din datter og hendes kus ine, der er
s ammen.
Hvis du har yderligere s pørgs mål er du meget
velkommen til at s krive til os igen eller ringe til
Forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68.
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10-14.
Med venlig hils en, Forældrerådgivningen
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