
                                                                      

 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
Når en skole sender eller modtager e-mails med personoplysninger af fortrolig og/eller følsom 
karakter skal det ske via en sikker mailforbindelse. Det er et krav, der følger af persondataloven.  
Det kan være mailkorrespondance i forbindelse med elevoptag, sanktioner, eksamensafholdelse, 
fravær, frafald, personalesager, indberetninger til UVM eller til censorbanken, udveksling af 
oplysninger med andre skoler, kommunikation med UU-vejlederen, mv. 
 
Kravet om en sikker mailforbindelse opstår, når mailen indeholder fortrolige og følsomme 
personoplysninger, fx cpr-numre, oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om 
strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.   
En mailpostkasse er kun sikker, hvis den benytter en sikker krypteringsnøgle. For at e-
mailkorrespondancen bliver sikker, skal både afsender og modtager have en sikker 
mailpostkasse.  
 
Alle skoler bør derfor have mindst én mailpostkasse, der har den nødvendige software til signering 
og kryptering. Det kan være en fælles funktionspostkasse for hele institutionen (fx. sikkermail@[*]-
gym.dk) eller softwaren kan tilføjes de individuelle medarbejderpostkasser, der allerede anvendes 
til mailkorrespondance. Hvis løsningen med én fælles funktionspostkasse vælges, skal den sikre 
mail fordeles manuelt til den korrekte fysiske modtager.  
 
Hver skole bør lade adressen på sin(e) sikre mailpostkasse(r) fremgå tydeligt af sin hjemmeside.  
Gymnasiefællesskabet i Roskilde, som administrerer Censorbanken, har tilbudt at føre en 
opdateret liste over samtlige danske gymnasiers sikre mailadresser, som skolerne kan bruge som 
opslagsværk. Listen vil blive tilgængelig på www.gymnasiefaellesskabet.dk/censorbank  
 
Pr. 1. januar 2015 vil Censorbanken kunne modtage sikre e-mails på adressen 
censorbank@GFadm.dk. 
 
Det er væsentligt at være opmærksom på, at en sikker mailforbindelse er nødvendig som 
supplement til E-boks og digitale postkasser (som alle virksomheder og borgere skal kunne 
benytte til at modtage sikker post – for borgeres vedkommende siden 1. november 2014). E-
boksen/den digitale postkasse er en krypteret og sikker postkasse. Den sikre mail er derimod 
selve kommunikationsforbindelsen som e-posten sendes igennem, før den lander i den sikre E-
boks/digitale postkasse.  
 
Brug af E-boks/digital postkasse erstatter dermed ikke behovet for sikker mail.  
Flere sikker mail-løsninger har dog funktioner, der kan anvendes til at sende (sikkert) direkte ind i 
medarbejdere, elever og forældres E-boks/digitale postkasse – smart og langt billigere end ved 
brevpost (med sikker mail koster til 0,70 kr. pr. mail - ctr. 9 kr. i porto på et alm. brev). 
 
9/1 2015 
 

mailto:sikkermail@[*]-gym.dk
mailto:sikkermail@[*]-gym.dk
http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/censorbank
mailto:censorbank@GFadm.dk

