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Vejledning om GDPR ift. brug af det digitale administrationssy-

stem www.sprogprøver.dk til gennemførelse af de obligatoriske 

sprogprøver i børnehaveklassen i grundskolen 

Børne- og Undervisningsministeriet stiller obligatoriske sprogprøver i 

grundskolen til rådighed for de skoler, som skal afholde sådanne prøver. 

Til gennemførelse af sprogprøverne i børnehaveklassen på de omfattede 

skoler stiller Styrelsen for It og Læring (STIL) det digitale administrati-

onssystem www.sprogprøver.dk til rådighed. Skolerne kan frivilligt vælge 

om de vil bruge systemet til sprogprøven. 

 

Skolerne er dataansvarlige i relation til deres brug af 

www.sprogprøver.dk. Som dataansvarlig er den enkelte skole ansvarlig 

for, at behandlingen sker inden for rammerne af databeskyttelsesforord-

ningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.  

 

STIL stiller systemet til rådighed som databehandler for skolerne, og der 

er derfor krav om, at behandlingen mellem STIL og skolerne skal være 

reguleret af en kontrakt eller andet retligt bindende dokument, jf. databe-

skyttelsesforordningens art. 28, stk. 3. Det retligt bindende dokument er 

her udarbejdet som en cirkulæreskrivelse, som regulerer STIL’s behand-

ling af personoplysninger i www.sprogprøver.dk på vegne af skolerne. 

 

Cirkulæreskrivelsen offentliggøres på Retsinformation, og der vil i den 

forbindelse blive lagt et link til cirkulæreskrivelsen på uvm.dk sammen 

med øvrigt materiale om sprogprøver, her.  

 

I cirkulæreskrivelsen kan man læse nærmere om det ansvar, for den 

nævnte behandling af personoplysninger, som påhviler skolerne og STIL, 

som hhv. dataansvarlige og databehandler. Herunder har de dataansvarli-

ge pligt til at håndtere de registreredes rettigheder, som f.eks. oplysning 

om behandlingen ved indsamling af personoplysninger, indsigtsret, ret til 

berigtigelse mv. Til det formål har STIL udarbejdet to breve med foræl-

http://www.sprogprøver.dk/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/sprogproever/regler-og-vejledning
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dreorientering om GDPR til hhv. folkeskolen og de frie grundskoler, 

som skolerne kan bruge til at oplyse forældrene om behandlingen.    

 

Derudover har STIL udarbejdet en fortegnelse efter art. 30 i databeskyt-

telsesforordningen, som vil blive offentliggjort på Viden.stil.dk. 

   


