
Punkter fra sesjon 1C: Studenter med behov for konfidensialitet og andre spesielle forhold 

Studenter som bor på skjult adresse eller på annen måte har behov for anonymitet: 

 UiO - registrerer ikke fiktive fødselsnummer og navn, men sperrer adressene, slik at den ikke 
synes. I student samlebilde står det adresse og da kan en legge inn sperret. 

 SO – flagger ikke disse søkerne på noen måte. De bruker alternativ innlogging og trenger ikke 
logge seg inn med Min ID. De trenger ikke å legge inn telefonnummer 

 
Forsøk på snoking - far, mor o.l som vil ha informasjon - hva skal en gjøre med disse?  

 Alltid krev søkernummer eller fullmakt fullmakt. De det gjelder er myndig og foreldre, advokater 
o.l. har ingen krav på informasjon. En vet aldri hvem som er på andre siden av telefonen. Det 
beste hadde jo vært at en ikke oppga informasjon på telefonen.  

 Følgende ved å oppgi informasjon kan være fatale. Ille hvis det igjen kan spores tilbake til en 
saksbehandler. 

 
Hvis noen ønsker lister over studenter 

 UiO – studenter som står med sperret adresse blir fjernet fra disse listene.  

Hvem bør vite om at en har trusselutsatte studenter på lærestedet? 

 Foreleser?  

Ønsker fra gruppa: 

 Få noen overordnede retningslinjer. Sjekklister på hva en må ta hensyn til. Institusjonen må ha 
tatt et standpunkt om hvordan det skal håndteres. Retningslinjene kan også innholde hva som 
er god praksis og praksis som fungerer ved ulike institusjoner. Hvordan sikre informasjonen i alle 
ledd? 

 
Innsatte studenter 
  
Forelesning og eksamen: 
 

 Noen kommer på forelesning uten eller med følge og noen følger undervisning og eksamen på nett. Noen 
informerer om lærer. Andre studenter trenger ikke å vite. Fengsel som avgjør hvem som bør vite og hvor 
stor trussel vedkommende utgjør for medstudenter og forelesere. Noen innsatte har med et skriv om som 
en må skrive under på.  
De har jo ikke på seg håndjern og sivil politi følger dem.   

 

 UiO vi har ikke noen spesielle tiltak for de som kan komme på forelesning.  
 

 I noen tilfeller er media interessert og da må en prøve å beskytte studenten.  
 

 Eksamensopplegget blir som en ekstern arrangering av eksamen. Ekstra kostnad for eksamensvakt som 
betales av vedkommende eller fengsel. Betales ikke av skolen. Eksamenspersonalet godkjennes på 
forhånd.  

 

 Digital eksamen vil løse mye.  



 

 Kan ikke ta studier som har obligatoriske ting som praksis og lab.  
 

 Tilrettelegning - ofte en særavtale med foreleser eller lignende om at en må ha ekstra resurser på 
vedkommende. Kan ikke gjøre alt for mye for en student. 

 

 Hvis de sitter inne kun en kort periode er det mulig å legge om litt på studieplanen.  
 

 Ingen har krav på en spesiell utdanning, må derfor ta et studie som lar seg gjennomføre. 
 
 
Arkivsystem - arkivar gir rettigheter til hvem som skal se hva.  
 
Husregler på hva en bruker merknadsfeltene til. RUST hjelper litt på skikkethet  
 
Helseforhold - det registreres for de som søker f.eks. spesielatilpassning, eller forlenget tid på eksamen. Ikke skriv 
akkurat hva det gjelder, men skriver ikke akkurat sykdom. Skriver eks 60 minutters tilleggstid.  
 
 

 

 


