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Samtykke til opptak av undervisning skoleåret 2021-22 på Horten vgs. 

avd. for nettundervisning 
Dette er en samtykkeerklæring. Dersom du samtykker ved underskrift er denne 

samtykkeerklæringen det rettslige grunnlaget for at Horten vgs. avd. for nettundervisning, kan gjøre 

opptak av undervisningen i sanntid i det digitale klasserommet. (Horten vgs. avd. for 

nettundervisning refereres også til som vi eller oss.) 

Hva er Horten vgs. avd. for nettundervisning? 
Vi er en avdeling på Horten videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) som 

gir nettundervisning i ulike fag. Vi behandler personopplysninger for å legge til rette for nettbasert 

opplæring og oppfølging av hver enkelt deltaker.  

Undervisningen 
Vi gjennomfører undervisningen over Internett med nettlærere. Undervisningen gjennomføres ved å 

benytte lokale digitale ressurser (slik som PC og hodetelefoner) og utvalgte IKT-systemer for 

kommunikasjon og pedagogiske læringsressurser. Nettlærerne kommer fra norske 

utdanningsinstitusjoner. 

Hensikten med opptak av undervisningen 
Opptak som samles inn av oss skal gi bedre opplæring. 

I det digitale klasserommet tas det skjermopptak av lyd, video, chat og lærerens undervisning. For å 

sikre opptakenes kvalitet, tas det opptak i to uavhengige systemer. 

Disse opptakene er til nytte for elever som vil se lærers forklaring flere ganger, samt elever med 

spesielle behov. Opptakene gjøres tilgjengelig for din klasse/gruppe av faglærer.  

Opptakene benyttes også av faglærer for utvikling av sin undervisning i samråd med digitalpedagog 

hos oss. 

Dersom du har spørsmål vedrørende opptak av undervisning, kan du kontakte oss på 

nettskolen@vtfk.no.  

Hvordan blir opptakene sikret? 
Alle opptak lagres på et sikkert sted hvor bare ansatte på Horten vgs.., avd. for nettundervisning, og 

leverandørene har tilgang.  

Hvor lenge lagres opptakene 
Alle opptak som lagres hos oss blir slettet innen fredag 8.juli 2022. 
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Samtykke til opptak av undervisning skoleåret 2021-22 på Horten vgs. 

avd. for nettundervisning  

Informasjon om elev 
Fødselsnummer   
 

 

Fornavn   
 

 

Etternavn   
 

 

 

Jeg er over 18 år og samtykker til at Horten vgs.., avd. for nettundervisning, kan gjøre opptak av sin 

undervisning som nevnt i dokumentet over  

  

Elevens signatur  
  

 

Dersom du er under 18 år må foresatte fylle ut informasjonen under:  

Foresatt 1 
Fornavn    

 

Etternavn    
 

   

Foresatt 2 
Fornavn    

 

Etternavn    
 

  

Vi samtykker til at Horten vgs. avd. for nettundervisning kan gjøre opptak av sin undervisning.  

  

Barnets navn (eleven)  
  

  

Foresatt 1 signatur       Foresatt 2 signatur 
  


