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Anvendelsen af Bring Your Own Device-princippet, NørreskovSkolen/Sønderborg Kommune
(…) har skriftligt klaget til mig, jf. vedlagte kopi af (…)’s klageskema af
27. september 2017 med bilag.
(…) har endvidere den 21. november 2017 telefonisk præciseret sin klage, og
jeg forstår herefter, at (…) især klager over det principielle i sagen: At skolen/kommunen forventer, at eleverne medbringer deres egen bærbare PC til
undervisningen (jf. princippet om Bring Your Own Device – herefter BYODprincippet).
Jeg beder på den baggrund Sønderborg Kommune om en udtalelse om sagen, jf. nærmere nedenfor under pkt. 3.
Jeg beder om, at Sønderborg Kommune først anmoder skolelederen om en
udtalelse. Skolelederen bedes sende sin udtalelse til Sønderborg Kommune,
som derefter udarbejder sin udtalelse og sender begge udtalelser til mig gennem Undervisningsministeriet, som jeg tillige har bedt om en udtalelse, jf.
nærmere nedenfor under pkt. 4.
Når Undervisningsministeriet har modtaget udtalelserne fra Sønderborg
Kommune, beder jeg ministeriet om at udarbejde sin udtalelse og sende alle
tre udtalelser til mig.
Jeg beder om at modtage udtalelserne inden 10 uger fra datoen på dette
brev.
Nedenfor har jeg omtalt BYOD-princippet og den konkrete klage over Nørreskov-Skolen nærmere, således som den foreligger for mig efter telefonsamtalen den 21. november 2017 med (…). Sidst i brevet har jeg anført, hvad det
er, jeg ønsker, at myndighederne udtaler sig om.
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Bedes oplyst ved henvendelse

+ bilag

1. Anvendelsen af BYOD-princippet i Nørreskov-Skolen/Sønderborg
Kommune
Nørreskov-Skolen har i juli måned 2017 bl.a. skrevet følgende til forældrene til
børn på skolens 3. årgang (brevet, der bærer overskriften ”Nye IT-tider på
Nørreskov-skolen – Bring Your Own Device (BYOD)” er underskrevet
”Med venlig hilsen, Sønderborg Kommune”):
”Elever og lærere på 3. årgang arbejder dagligt med IT i undervisningen
og derfor udruller vi nu Bring Your Own Device (BYOD) til 3. årgang, som
dermed bliver digital.
Eleverne [vil] dermed ikke længere kunne låne en PC på skolen fra time
til time.
Skolens bestyrelse har vedtaget, at vi tager næste skridt med BYOD og
er startet med udskolingen. Derudover udrulles de enkelte årgange, efterhånden som vores kapacitet er klar til dette.
Det forventes dermed, at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr
med i form af en bærbar PC [skolens fremhævelse med fed skrift].
Det er muligt at leje et skab på skolen med stikkontakt, hvor udstyret kan
opbevares, hvis dette ønskes.
Såfremt man som forældre, i helt særlige tilfælde, ikke har mulighed for
at stille en PC til rådighed for sit barn, kan forældrene ansøge skolens
ledelse om at få stillet en låne-PC til rådighed”.

2. Rammer for BYOD-princippet
I forbindelse med en egen drift sag, som ombudsmanden rejste i 2010 i anledning af en artikel i Berlingske Tidende, udtalte Undervisningsministeriet
bl.a.,


at der ikke kan opkræves betaling fra forældrene for nødvendige undervisningsmidler, der benyttes som led i den almindelige undervisning



at der ikke er hjemmel til at kræve, at elever i folkeskolen medbringer
egen computer i undervisningen



at skolen, hvis undervisningen er baseret på brug af computer, skal stille
computere gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte egen
computer
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at det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar, at denne retsopfattelse klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, så de ikke føler
sig forpligtet eller presset til at lade deres børn tage deres egen computer
med i skole, og



at det ville være kritisabelt, hvis en folkeskole skabte tvivl om, hvilken
retstilstand, der gælder på området

Ombudsmanden erklærede sig i en udtalelse af 20. august 2010 enig med
ministeriet.
Ombudsmanden udtalte endvidere, at han ikke havde grundlag for at anfægte
Undervisningsministeriets vurdering, hvorefter der ikke var tale om en generel
problemstilling i folkeskolen. Sagen er medtaget i ombudsmandens beretning
for året 2010 som sag nr. 2010 18-1, se hjemmesiden
www.ombudsmanden.dk. (I ombudsmandssagen var fire kommuner nævnt
ved navn; Sønderborg Kommune var ikke blandt disse fire).
Om BYOD-princippet har tidligere undervisningsminister, Christine Antorini,
bl.a. skrevet følgende i et svar af 25. marts 20141 til medlem af Folketinget
Lene Espersen (Konservativt Folkeparti):
”Det fremgår klart af folkeskoleloven, at alle udgifter til undervisningen
påhviler kommunerne. Det fremgår også af folkeskoleloven, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Det betyder, at hvis undervisningen er baseret på brug af fx computere eller tablets, skal folkeskolen stille sådanne gratis til rådighed for
elever, der ikke ønsker at benytte eget udstyr.
En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer mv. Der kan dog ikke være tale om mere end en opfordring. Det er
kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og
tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne
medbringer egen computer mv., så de ikke føler sig forpligtede eller
pressede til at lade deres børn medbringe eget udstyr. Efter Undervisningsministeriets opfattelse vil det være kritisabelt, hvis en folkeskole
skaber tvivl herom.
Det er inden for disse rammer, at folkeskolerne kan have en politik om
anvendelse af elevernes egne computere mv. i undervisningen.”
Jeg er endvidere bekendt med, at der den 28. marts 2017 blev afholdt et samråd i Folketingets Undervisningsudvalg om bl.a. BYOD-princippet. Jeg henvi-
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(endeligt svar på spørgsmål S 1174)
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ser til samrådsspørgsmål K af 6. februar 2017, stillet efter ønske fra medlem
af Folketinget Julie Skovsby (S)2.
Bl.a. på baggrund af talepapiret fra samrådet3 forstår jeg, at den nuværende
undervisningsminister er enig i det, der fremgår af ministersvaret fra 25. marts
2014.

3. Min anmodning om udtalelser fra skolelederen og Sønderborg Kommune
Jeg forstår, at det er (…)’s opfattelse, at Nørreskov-Skolen/Sønderborg Kommune med ovenstående besked (pkt. 1 ovenfor) til forældre med børn på skolens 3. årgang er gået ud over de udstukne rammer for BYOD-princippet; at
forældrene med andre ord forud for dette skoleår ikke alene er blevet opfordret til lade eleverne på 3. årgang medbringe egen computer mv., men i princippet er blevet mødt med et krav herom.
Jeg beder om, at Sønderborg Kommune først anmoder skolelederen om en
udtalelse om skolens anvendelse af BYOD-princippet og om (…)’s opfattelse
som angivet ovenfor, og at Sønderborg Kommune i sin udtalelse forholder sig
til det, som skolelederen anfører. Sønderborg Kommune bedes herefter sende udtalelserne til mig gennem Undervisningsministeriet, jf. nærmere nedenfor.

4. Min anmodning om en udtalelse fra Undervisningsministeriet
4.1. Jeg beder om, at Undervisningsministeriet forholder sig til skolelederens
og Sønderborg Kommunes udtalelser, jf. pkt. 3 ovenfor.
4.2. Undervisningsministeren har i brev af 27. november 2017 – i fortsættelse
af samrådet nævnt ovenfor under pkt. 2 – meddelt undervisningsudvalget, at
hun på et møde den 11. december 2017 ville drøfte BYOD-princippet med KL.
Jeg beder om at få oplyst resultaterne af disse drøftelser, og om drøftelserne
har givet Undervisningsministeriet anledning til at foretage sig noget, herunder
evt. at udsende en vejledning til kommunerne om anvendelsen af BYODprincippet.
***

2

Undervisningsudvalget har i brev af 22. februar 2018 til mig oplyst, at samrådet udelukkende
var af orienterende karakter.
3 UNU, spm. 104 (Alm. del), af 28. marts 2017 og ministerens svar af 30. marts 2017
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Ministeriet bedes sende alle tre udtalelser til mig.
Når jeg har modtaget udtalelserne, vil de eventuelt blive sendt til høring hos
(…).
Jeg beder også om, at skolelederen, Sønderborg Kommune og Undervisningsministeriet sender mig kopi af de eventuelle relevante sagsakter, som
skolen, kommunen og ministeriet har om sagen.
Jeg beder om, at udtalelserne og akterne sendes via Digital Post.

Med venlig hilsen
for ombudsmanden

Kopi til:
(…)
Nørreskov-Skolen, att.: skolelederen
Undervisningsministeriet
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