
SEKRETESSFÖRBINDELSE 
 

Sekretessförbindelsen ska upprättas i två exemplar – ett behålls av arbetsgivaren 
och det andra ges till den enskilde. 
 
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400)1 gäller alla anställda, 
samt förtroendevalda i ansvarig nämnd, som har kontakt med uppgifter som rör 
barns/elevers personliga förhållanden. Sekretessen gäller även lärarstudenter som 
gör sin VFU i Tyresö partnerområde. Detta regleras i lagens 23 kap. i femte 
avdelningen. 
 
Förskoleverksamhet 
1 §  Sekretess gäller i förskoleverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Utbildningsverksamhet 
Utbildningsverksamhet för barn och ungdomar  
2 §  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i 
en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator om, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
 
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller 
om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 
 
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall som avses i första och andra styckena för 
uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Annan utbildningsverksamhet 
3 §  Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 2 § för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållande till psykolog., 
kurator, eller syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den 
kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare (sfi) 
och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
 
Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 2 § i annat fall än som avses första stycket och 
hos Verket för högskoleservice i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds 
identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän 
handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Specialpedagogisk stödverksamhet 
4 §  Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller 
sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Skolbarnomsorg 
5 §  Sekretess gäller i skolbarnomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling 
och för uppgift om en enskilds personliga förhållande hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

                                                 
1
 Förkortas OSL. 



Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Tillsynsverksamhet m.m. 
7 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som uppkommit där till följd av överklagande 
av beslut samt i statens skolinspektions tillsynsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut 
i ärende. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
8 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. 
Den tystnadsplikt som följer av 2 – 5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga 
om uppgift som hänför sig till annat än ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. 

 

Sekretess gäller även sedan anställning eller uppdrag inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har upphört. Sekretessen gäller även sedan VFU inom 
Tyresö partnerområde har avslutats.  
Vid tveksamhet ska samråd ske med överordnad. 
 
Undertecknad har tagit del av gällande sekretessbestämmelser och lovar att 
följa dessa. 
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