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Tystnadsplikt 

 

Tystnadsplikten gäller alla som är verksamma i en verksamhet som styrs av Skollagen, bland 

annat pedagogisk omsorg. Tystnadsplikten innebär att du inte får lämna ut uppgifter som rör 

barns eller vuxnas personliga förhållanden – vare sig till en privatperson eller till en 

myndighet. Sådana uppgifter kan till exempel vara information om hälsotillstånd, 

familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi, religiösa eller politiska uppfattningar 

och social situation i övrigt. Du får inte heller lämna ut adresser, telefonnummer, datalistor, 

fotografier, inspelat ljud och rörliga bilder – vare sig muntligt eller genom att överlämna eller 

visa upp en handling i fysisk eller digital form.  

Alla handlingar som gäller enskilda personer ska förvaras så att de inte är tillgängliga för 

obehöriga. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även om du skulle avsluta din anställning hos 

Ekolek (70 år). Pedagoger kan samtala kring personliga och känsliga uppgifter som rör barnen 

eller deras föräldrar med Ekolek och sina närmsta kollegor (som ni samarbetar med) när 

uppgifterna behövs för det gemensamma arbetets skull. Inga känsliga uppgifter får spridas om 

de inte behövs i tjänsten.  

Tystnadsplikten gäller också kollegors personliga förhållanden. Den som bryter mot förbudet 

kan straffas för brott mot tystnadsplikten.  

Uppgifter som är belagda med tystnadsplikt får lämnas till myndighet (under ed som vittne i 

domstol, till socialtjänsten samt vid smittspårning) om det finns en uppgiftsskyldighet enligt 

lag eller förordning. Den som begär att få ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt måste 

hänvisa till en lag eller förordning som medger att den som röjer uppgiften har rätt att bryta 

sekretessen. Är du det minsta tveksam om du kan lämna ut en uppgift ska du be att få 

återkomma och kontakta Ekolek. 

I paragraf 18 i skolagen står det  

”Den som har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild förskoleverksamhet, enskilt 

bedriven fritidhem, skolbarnomsorg eller enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap. , 

får inte röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildes personliga förhållanden” 

 



Undertecknade har tagit del av bestämmelserna vad gäller tystnadsplikt enligt skollagen 29 

kap, 14 § 

 

Ort och Datum:  

 

Personnummer: 

 

Underskrift : 

 

Namnförtydligare: 

 


