Videooptagelser til brug for pædagogstuderendes læring
– information til forvaltning og praktiksted
Dette notat beskriver med hvilket formål og hjemmelsgrundlag, at pædagogstuderende ved Københavns Professionshøjskole behandler persondata som led i videobaseret refleksion over egen praksis i uddannelsens praktikforløb. Desuden gennemgås, hvordan Københavns Professionshøjskole håndterer oplysningspligten overfor forældre til børn i institutioner, der modtager pædagogstuderende i praktik, samt hvilken information det enkelte praktiksted forventes at
videreformidle til forældre.
Formål
Det overordnede formål med pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole er at kvalificere vores studerende til selvstændigt at kunne udføre professionelt pædagogisk arbejde. Som led i denne kvalificering er der behov for
at forbinde teori og praksis i uddannelsesforløbet for den enkelte studerende. Et element i dette er at videooptage enkelte dele af egen praksis og dernæst forholde sig til det optagede, enten alene eller med hjælp fra vejleder, underviser
og/eller medstuderende. Optagelserne sker i forbindelse med, at den studerende er ude i praktik. De studerende udvælger i samarbejde med underviser og praktiksted en hverdagssituation, hvor den studerende er i interaktion med en
gruppe børn. Det er interaktionen og den studerendes tilgang i samspillet, der er fokus for filmen. Det vil sige, at børnene ikke er genstand for en evaluering, men at det er den studerendes handlekompetencer, der er genstand for refleksion og feedback fra den studerende selv, medstuderende og underviser med det formål at udvikle og lære gode samspilskompetencer som pædagog.
Sikkert og digitalt værktøj
Videoen optages via en app på et mobilt værktøj. Det kan være en mobiltelefon eller tablet. Videoen overføres med det
samme til et sikret it-system og samtidig slettes videoen automatisk fra den mobile enhed. Københavns Professionshøjskole har ansvaret for, og garanterer, at it-systemet efterlever betingelserne i databeskyttelsesforordningen. Videoen anvendes efterfølgende til refleksionsformål. Alt data slettes permanent, når formålet er opfyldt – det vil sige inden for et semesters varighed svarende til cirka 4 måneder.
Lovgrundlaget for databehandling - artikel 6 stk. 1 litra e
Da der indgår behandling af persondata, skal behandlingen foregå i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Der behandles udelukkende almindelige personoplysninger, i dette tilfælde videooptagelser af børn og unge i naturlige situationer i forbindelse med dagligdagsaktiviteter på de enkelte institutioner. Det
lovlige grundlag for at behandle personoplysninger findes i databeskyttelsesforordnings artikel 6 stk. 1 litra e: Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig
myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. Behandlingen foretages i forbindelse med og med formål i, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i
samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv, jf. § 1 i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 354 af 07/04/2017).
Dataansvarlig
Københavns Professionshøjskole ejer formålet, og fastlægger og instruerer de studerende. Det gør Københavns Professionshøjskole til selvstændig dataansvarlig jf. definitionen i databeskyttelsesforordningens artikel 4 stk. 7. Heraf følger
ansvaret for, at databeskyttelsesforordningen og lovgivningen bliver efterlevet herunder at sikre den registreredes rettigheder samt iagttagelse af oplysningspligten. De studerende pålægges at følge instruktion udarbejdet af Københavns
Professionshøjskole der sikrer, at indsamling, behandling og sletning lever op til kravene i lovgivningen.
Opfyldelse af oplysningspligten med bistand fra praktiksted/institution
Oplysningspligten løftes ved med bistand fra den enkelte kommunale institution, der har en pædagogstuderende i
praktik, at bibringe forældrene til institutionens børn de nødvendige informationer, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 13. "Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede". Københavns Professionshøjskole har udarbejdet en informationsskrivelse målrettet forældrene, der i forbindelse med praktikforløbet fremsendes
til praktikstedet, som videreformidler til forældrene via institutionens gængse kommunikationskanaler, fx Aula, Intra
eller forældrebrev. Oplysningerne formidles forud for hvert påbegyndt forløb til berørte børns forældre.
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