
 

 

Opbevaring og kassation af persondata på Skt. Josefs Skole 

Persondata Opbevares hvordan Hvem har adgang Kassationsregler Ansvarlig 

Elever     

 
Prøvebeviser 

I aflåst rum i kælderen 
Kopi (i farver) gemmes pr. klasse 
sorteret alfabetisk efter fornavn. 
Klasseoversigt vedlægges 
Gemmes også elektronisk hos 
Borger.dk. Overføres fra TEA til 
borger.dk 

Topledelse og 
administration 

Opbevares for evigt BP 

Prøvebesvarelser + 
karakterblade censor/lærer 

I aflåst rum i kælderen.  
Sorteres efter klasse og prøve.  

Topledelse og 
administration 

1 år, jf. UVM’s regler. 
Vi opbevarer eksamensår + 1 år dvs. 
materiale makuleres 31.12. det følgende 
år. 

BP 

Elevmapper  Fysiske elevmapper opbevares i 
aflåst arkivskab i Administrationen.  
 
Derudover opbevares stamdata, 
korrespondance mv. digitalt på de 
enkelte elever i Elevarkivet i 
Docunote. 
 
Opbevares i den periode eleven er 
indskrevet på skolen. 

Topledelse og 
administration til fysisk 
arkiv. 
I Docunote har 
administrator tildelt 
rettigheder til 
medarbejdere i ledelse og 
administration som har et 
arbejdsbetinget behov for 
adgang. 

Slettes fra Docunote og fysisk arkiv 
kasseres umiddelbart efter eleven er 
gået ud. Såfremt der er verserende sager 
gemmes elevmappen indtil sagen er 
afsluttet. Sagen gemmes herefter kun 
såfremt det skønnes relevant og 
nødvendigt. 
 
I TEA gemmes hvert skoleår i 5 år – dvs. 
man kan søge stamoplysninger på 
elever i TEA 5 skoleår tilbage. 

BP 

Elevfravær i Tabulex Fravær registreres elektronisk i 
Tabulex fravær og overføres til STIL 
og Danmarks statistik. Som 
privatskole har vi dog ikke pligt til 
at indberette iflg. IST 
 

Relevante lærere, ledelse 
og administration 
 

Adgang til oplysninger i Tabulex 
fraværssystem fjernes automatisk når 
eleven bliver udmeldt.  

HE 
 
 

5. september 
materiale/elevtalsopgørelser 
til UVM 

Indeværende år opbevares i en 
mappe i et aflåst skab i 
Administrationen. 

Indeværende + sidste 
skoleår på kontoret 

Indeværende + 5 år BP 



 

 

Persondata Opbevares hvordan Hvem har adgang Kassationsregler Ansvarlig 

Tidligere opgørelser gemmes I 
aflåst rum i kælderen. Adgang 
begrænset til topledelse og 
Administration 

Topledelse og 
administration 

Tilskud Fordelingssekr. 
(Friplads + befordring,  

Indeværende år opbevares i en 
mappe i et aflåst skab i 
Administrationen. 
Tidligere års tilskudsbevillinger 
gemmes I aflåst rum i kælderen.  

Topledelse og 
administration 

Indeværende + 5 år BP 

Skoleintra og øvrige 
platforme 

Elev- og forældredata eksporteres 
fra TEA (elevadministrativt system) 
til Skoleintra ved indmeldelse 
 
Administrator tildeler rettigheder 
til de lærere som underviser i 
klassen.   

Administrationen og 
klassens lærere 

Når eleven udmeldes slettes elevens 
data i import fra TEA. 

BP-RI 

Bogholderi     

Regnskabsbilag 
Kasse, bank, debitor, 
kreditor 

Indeværende regnskabsår + året 
før hos økonomiansvarlig i aflåst 
kontorlokale. 
4 tidligere år I aflåst rum i 
kælderen.  

Topledelse og 
administration 

Indeværende år + 5 år KA 

Regnskaber og 
revisionsprotokoller 

Offentlig tilgængeligt – intet 
personfølsomt. 
Opbevares i aflåst rum i kælderen  

Topledelse og 
administration 

Indeværende + 5 år. 
Revisor mener vi bør gemme alle 
regnskaber af historiske årsager 

KA 

Personale og løn     

Løn- og pensionsmateriale  Løn- og pensionsmateriale for 
indeværende år opbevares i en 
mappe i et aflåst skab i 
Administrationen. 
Digitalt i DSA lønsystem/UV data 
 
Tidligere regnskabsår opbevares i 
fysisk arkiv i aflåst rum i kælderen.  

Topledelse og 
administration 

Indeværende år + 10 år MV 



 

 

Persondata Opbevares hvordan Hvem har adgang Kassationsregler Ansvarlig 

Ansættelsesbreve og lign. 
Nuværende og fratrådte 

Nuværende ansatte 
I Docunote + aflåst skab i Adm. 
 
Fratrådte medarbejdere. 
Ansættelsespapirer opbevares i 
aflåst rum i kælder. 
 

I Docunote har 
administrator tildelt 
rettigheder til løn- og 
personalemedarbejder. 
Topledelse + 
Administration har adgang 
til fysisk arkiv i aflåst skab i 
Adm. 
 

Ansættelsesbreve mv. opbevares i 5 år. 
Fratrådte medarbejdere med 
arbejdsskadesager opbevares i 30 år.  

MV 

Fordelingssekr. 
Vikarrefusion 

Indeværende år opbevares i en 
mappe i et aflåst skab i 
Administrationen. 
Tidligere opgørelser gemmes I 
aflåst rum i kælderen. Adgang 
begrænset til topledelse og 
Administration 

Topledelse og 
administration 

Indeværende + 5 år BP 

Skoleintra Medarbejdere oprettes i Skoleintra 
– Databaser med almindelige 
personoplysninger 

Topledelse, administration 
og ansatte har adgang til 
almindelige oplysninger 
som navn, adresse, tlf. 
nummer, e-mail 

Medarbejder gøres inaktive og slettes 
senest 5 år efter fratrædelse.  

MV 

Opdateret maj 2018/BP 

 

 


