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Kommunedirektøren

Digitale samhandlingsplattformer i bærumsskolen

Kommunedirektøren har mottatt spørsmål om hvorfor bærumsskolen ikke bruker Teams som
kommunikasjonsverktøy for elever.
Kommunedirektøren har over en lengre tidsperiode vurdert ulike muligheter for å anskaffe et
digitalt samhandlingsverktøy mellom lærere og elever, og elever og elever. På den bakgrunn ble
det tidlig i skoleåret 2019/2020 igangsatt et arbeid for å utrede mulighetene for bruk av Office
365 eller andre tilsvarende løsninger. I foranalysen kom det frem at løsningen først og fremst
måtte kunne sikre elevenes personvern, samtidig som det ble laget en grunnstruktur som var
tilpasset undervisnings- og læringsaktiviteter. Det er en vesentlig forskjell på å bruke Teams som
ansatt og i undervisning/læringsarbeid. Vinteren 2020 ble kommunedirektøren tilrådd å avvente
med anskaffelse og implementering av O365 til det var klargjort personvernmessige tiltak for å få
elevene på plattformen på en trygg måte, infrastrukturen var etablert og det var gitt tilstrekkelig
opplæring til lærere. De personvernmessige utfordringene bør av sikkerhetsmessige grunner ikke
offentliggjøres. I dette notatet vil det derfor kunne orienteres om at GDPR-arbeidet i saken ledes
av IT Sikkerhet og med personvernombudet tett på arbeidet. Videre at det har vært dialog med
Datatilsynet underveis for å drøfte kommunens vurdering.
Behovet for et videoverktøy i undervisningen ble aktualisering med Covid-19 og hjemmeskole i
mars 2020. Også på dette tidspunkt ble det vurdert at verken personvern, infrastruktur eller
kompetanse var tilstrekkelig for å kunne ta i bruk Office 365/Teams for elever. Bærumsskolen
hadde imidlertid allerede den digitale plattformen Showbie som kommunikasjonsverktøy, men
med den begrensning at det manglet en løsning for videomøter. På den bakgrunn ble Whereby
anskaffet som videoverktøy. Whereby har et enkelt brukergrensesnitt, krever ingen integrasjoner
med andre apper/systemer, og har en trygg pålogging (elevene må «banke på» og læreren får en
forhåndsvisning før han/hun slipper dem inn). Whereby kan ha møter med inntil 50 personer av
gangen. Lærer kan sette opp grupperom (breakoutrooms), og integrere møtene i Showbiefagene
som elevene allerede er en del av.
I tillegg til muligheten for å bruke Whereby og Showbie, har flere ungdomsskoler også løpende
digital dialog med sine elever gjennom læringsplattformen Itslearning.

Kommunedirektøren iverksatte høsten 2020 en ny utredning av hvilke muligheter bærumsskolen
kan ha for å få elevene på O365. Etter et omfattende arbeid med å identifisere og minimere risiko
for personvernbrudd i løsningen og ved bruk av løsningen, utarbeidelse av en plan for den
tekniske infrastrukturen, samt at alle skolene nå bruker O365 for sine ansatte, er risikobildet
annerledes. Kommunens digitaliseringsråd vedtok derfor i mai 2021 å iverksette første fase av
implementeringsprosjektet. Dette innebærer at kommunedirektøren regner med å pilotere bruk
av O365 på de første skolene i løpet av høsten 21/vinteren 2022.

