TAUSHETSPLIKT I LÆRERUTDANNINGENE
I henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-6 har studenter som i studiesammenheng får
kjennskap til noens personlige forhold, taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på
vedkommende livsområde. For studenter på lærerutdanningene og barnehagelærerutdanning er det
reglene i henholdsvis opplæringsloven § 15-1 og barnehageloven § 20 som gjelder. Begge disse
reglene sier at det er taushetspliktsreglene i forvaltningsloven §§ 13- 13f som gjelder.
Taushetsplikten gjelder både i praksisstudier og i øvrig studiesammenheng.
Et utdrag fra de viktigste reglene:
LOV AV 01.04.2005 OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER § 4-6
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt
etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal
utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.
LOV AV 17.07.1998 OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA § 15-1
Forvaltningslova gjeld for verksemd som etter lov her blir driven av forvaltningsorgan, med dei
særreglane som er fastsette i lova her. Reglane om teieplikt §§ 13 – 13e i forvaltningslova gjeld òg for
private skolar etter § 2 – 12 i lova her.
LOV AV 17.06.2005 OM BARNEHAGER § 20
For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13f
tilsvarende.
LOV AV 10.02.1967 OM BEHANDLINGSMÅTEN I FORVALTNINGSSAKER § 13
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold, eller
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår.
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller
andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke
opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner
opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for
øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at
vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som
nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT
Jeg er gjort kjent med at jeg har taushetsplikt etter bestemmelsene universitets- og høyskoleloven §
4-6, henholdsvis opplæringslova § 15-1 eller barnehagelova § 20, samt forvaltningsloven §§ 13-13f,
og jeg plikter å gjøre meg kjent med disse reglene. Jeg er også kjent med at taushetsplikten også
gjelder etter at jeg har sluttet som student ved Nord universitet. Jeg er videre klar over at jeg ved å
bryte taushetsplikten kan pådra meg straffeansvar etter bestemmelsene i §§ 209 og 210 om brudd
på taushetsplikten i Lov om straff av 20. mai 2005.
Skjemaet sendes inn digitalt ved studiestart og registreres som levert på din profil i Studentweb når
det er mottatt.

