
TAVSHEDSERKLÆRING 
(NB! Skal kun udfyldes for suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder eller på anden vis har 
indsigt i bestyrelsens arbejde eller fx praktikanter, der ikke er i et ansættelsesforhold på skolen) 

Navn:  

Adresse:  

E-mail og telefon:

Postnr. og by:  

Stilling eller hverv:  

Jeg erklærer hermed at være blevet gjort bekendt med den tavshedspligt, som jeg er underlagt, og 
som den er beskrevet i den til enhver tid gældende lov om frie grundskoler (friskoleloven) 
nugældende § 5, stk. 10. Bestemmelsen i friskoleloven henviser til forvaltningslovens kapitel 8 om 
tavshedspligt, og disse regler henviser til straffelovens § 152. Jeg erklærer også med min 
underskrift, at tavshedspligten ikke ophører ved min udtræden af bestyrelsen. 

FORVALTNINGSLOVENS BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT 
Forvaltningslovens § 27: "Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. 
borgerlig straffelov § 152 ... når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet 
som fortrolig eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige 
hensyn til offentlige eller private interesser... ” 
Forvaltningslovens § 32: "Den, der virker inden for den offentlige forvaltning må ikke i den 
forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den 
pågældendes opgaver." 

STRAFFELOVENS BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT 
Straffelovens § 152: "Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som 
uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den 
forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder." (§ 152, 
stk. 1). 

Straffelovens § 152, stk. 3: "En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig 
bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den 
for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser." 

Dato: 

Underskrift: 

______________________________________________________________________________ 
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