Lyngdal Ungdomsskole 46 81 75 75

Kameraovervåkning Lyngdal ungdomsskole, Stadionveien 12.
1. Formålsbegrensning:
Formål med overvåkning er forebygging, både proaktivt og reaktiv, i forhold til uønskede,
kriminelle handlinger og hærverk begått på skolens område utenfor skoletid.
Kameraovervåkningen vil bli brukt som bevisbyrde ved hærverk og annen kriminell aktivitet og
overlevert politiet sammen med anmeldelse. Det er kun skolens ledelse og driftsansvarlig som
vil ha tilgang på overvåkningen, og materialet vil kun kunne overleveres politiet, ingen andre..

2. Nødvendighet:
Kameraene vil i første omgang ha en betydning for oppklaring av uønskede hendelser etter
skoletid, og i neste omgang en forebyggende effekt. Skoleområdet er stort og åpent, med små
muligheter til å avgrense fysisk. Kostnad knyttet til inngjerding og vaktordning på kveldstid og i
helgene vil være uforholdsmessig store. Skolens område er i nærheten av Lyngdal Sentrum og
er et populært samlingspunkt på kvelder og i helger. dette har igjen ført til mye hærverk,
gjentatte alarmer og utrykninger. Dermed vil kameraovervåkning være den best egnede måten
å hindre uønskede/kriminelle handlinger på skolens område.

3. Interesseovervekt:
Overvåking vil ved skolen veie tyngre enn personvernet til de som blir overvåket, da
overvåkningen begrenser seg til skolens område etter skoletid, samt at det er snakk om å
begrense kriminelle handlinger. Det er kun skolens uteområde og inngangsparti som vil bli
overvåket, så man kan oppholde seg innendørs etter skoletid som ansatt uten at personvernet
blir berørt. Kameraovervåkningen gjennomføres uten lyd.

4. Utforming av kameraovervåkning.
Overvåkningen gjennomføres ved hjelp av ti (10) kameraer som dekker store deles av skolens
uteområde og skallsikring. Det er kun skolens ledelse og driftsansvarlige som har tilgang til
opptakene, og disse blir automatisk slettet etter 7 dager. Opptakene lagres på lokal server, som
er passord beskyttet og innelåst i teknisk rom . Det tas ikke opptak av lyd. Overvåkingen følger
ellers Datatilsynets retningslinjer for overvåkning av skoler

5. Informasjon:
Det er satt opp skilt som informerer om overvåkningen ved skolens innganger. Elever, ansatte,
FAU og SMU/SU er informert om at skolen blir overvåket utenfor skoletid.

Lyngdal, 25.03.2021
Terje Litland
fung. Rektor.
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