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Kære bruger
Tak fordi du har valgt at bruge dagtilbudstermometeret.
DCUM er et statsligt videnscenter, som indsamler og udvikler viden og statistik på bl.a. dagtilbudsområdet.
Dagtilbudstermometeret er pædagogisk udviklingsværktøj til danske dagtilbud. Det er et let og overskueligt
pædagogisk værktøj til at arbejde med dagtilbuddenes børnemiljø ud fra et børneperspektiv. Det består af et
talende spørgeskema til børn i alderen 4- 6 år. Med hjælp fra en talende super-abe bliver børnene ledt igennem spørgsmål om, der afdækker centrale elementer i børnemiljøet og giver indblik i deres oplevelser af det
psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Blandt andet leg, børnefællesskaber, skældud, medbestemmelse og
pladsforhold.
Dataansvar
DCUM har vurderet, at der i forbindelse med brugen af dagtilbudstermometeret er tale om videregivelse mellem to selvstændigt dataansvarlige.
Det er derfor op til brugeren at sikre, at den har hjemmel til at videregive oplysningerne, herunder at indsamlingen sker i overensstemmelse med gældende persondataret.
Det betyder, at det er brugeren der er ansvarlig for, at den data som den uploader/videregiver sker i overensstemmelse med gældende persondataret, herunder hjemmelskravet. Brugeren er tilsvarende ansvarlig for
dens egen brug af data i forbindelse med indsamlingen, f.eks. hvis dagtilbudstermometeret indgår i dagtilbuddets daglige eller overordnede trivselsarbejde.
Det er altså brugeren der skal sikre sig, at den har lov til at indsamle og videregive oplysningerne og at der er
foretaget de nødvendige foranstaltninger i forbindelse hermed.
Dagtilbuddet vil kunne printe en liste med angivelse af et nummer, hvor dagtilbuddet selv kan påføre børnenes navne ud for de enkelte besvarelser. Denne mulighed gør dagtilbuddene i stand til at kontrollere om alle
børn har svaret og evt. sætte besvarelser på pause, hvis de ikke er helt færdige. På den måde vil der være tale
om pseudonyme data. Listen vil tilhøre dagtilbudstermometeret og skal ikke videregives til DCUM. DCUM
kan ikke se besvarelserne før de er færdige og afleveret. Hvis dagtilbuddet ikke vælger at bruge listen, vil den
data som videregives være anonym. Den vil indgå i en algoritme, hvor det ikke længere er muligt at identificere enkelte børn eller deres besvarelser.
Det er således op til dagtilbuddet at vurdere om de data som indsamles skal indsamles anonymt eller pseudonymt, samt sikre et passende sikkerhedsniveau i forbindelse hermed, f.eks. at uvedkommende ikke har
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adgang til besvarelserne og at dagtilbuddets tekniske og fysiske lokaliteter er tilstrækkeligt sikret mod uvedkommendes adgang i forbindelse med indsamlingen.
Når besvarelserne er endeligt udfyldt og afleveret, er det ikke længere muligt at se nummeret på de enkelte
besvarelser, og derved er det ikke længere at muligt føre besvarelserne tilbage til de enkelte børn. Det er heller ikke muligt for dagtilbuddet at rette i besvarelserne. Oplysningerne anses hermed for videregivet til
DCUM, hvorefter DCUM er dataansvarlig.
DCUM har taget højde for, at det evt. vil være teoretisk muligt at identificere enkelte børns besvarelser, f.eks.
hvis der kun er et enkelt barn af et bestemt køn og alder. I så fald vil det ikke være muligt at trække oplysninger om hhv. alder eller køn, ligesom det heller ikke vil være muligt at trække resultater hvor færre end 3 børn
har besvaret.
Data fra dagtilbudstermometeret bruges af DCUM til videnskabelige og statistiske formål.
Af DCUM's finanslovsbevilling 20.11.44 fremgår det at:
"Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er hjemlet i LBK nr. 316 af 5. april 2017 bekendtgørelse af
lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (undervisningsmiljøloven). Centret skal medvirke til at
sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende,
uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet. I henhold til LBK nr. 2 af 6. januar 2020 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave
at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv,
og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. "
Herunder fremgår det også, at centeret har følgende opgaver:
Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø
Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden til praksis om et godt børnemiljø og et
godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.
Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø
Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikernes arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle
uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet.
Dagtilbudstermometeret er et værktøj derunder understøtter praktikkernes arbejde med et godt børnemiljø,
som producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden til praksis om et godt børnemiljø.
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Det er derfor DCUMs vurdering, at DCUMs behandling af personoplysninger navnlig opbevaring ifm. videregivelse sker for at opfylde lovbestemte opgaver i samfundets interesse. Jf. persondatafordningens art. 6 litra
e.
1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
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.

Brugeren, herunder daginstitutioner og evt. den kommunale forvaltning, vil få mulighed for at bruge den
anonymiserede indsamlede data om børnemiljøet i dagtilbuddene til egne formål f.eks. Arbejdet med kvaliteten i dagtilbud eller med det daglige pædagogiske arbejde. Den data, som brugeren kan hente fra systemet
efter besvarelserne, er afleveret bliver kun gjort tilgængelig for brugeren på en måde, hvor enkelte børn ikke
kan identificeres.
Hvis du har spørgsmål til det persondataretlige ift. brugen af dagtilbudstermometeret, kan du kontakte vores
informationssikkerhedskonsulent:
Celine Haubold: haubold@dcum.dk
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