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TAUSHETSERKLÆRING PPU 

 
Enhver student på Praktisk-pedagogisk utdanning må følge lov og regelverk for grunnskolen og 
videregående opplæring, og dermed Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 
1967, jfr. opplæringslova § 15-1. Taushetsplikten er hjemlet i forvaltningslova §§ 13 til 13 e.  
 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 (opplæringslova), § 15-1 Bruk 
av forvaltningslova:  

«Forvaltningslova gjeld for verksemd som etter lova her blir driven av forvaltningsorgan, med 
dei særreglane som er fastsette i lova her. 

Reglane om teieplikt i §§ 13 - 13e i forvaltningslova gjeld òg for private skolar godkjende etter § 2-
12 i lova her.» 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) har følgende 
hovedbestemmelse i § 13 første ledd: 
 
«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får 
adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1. noens personlige forhold, eller 
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningshold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår.»  

 
Jeg erkjenner herved, under henvisning til ovenstående, min taushetsplikt som student på 
Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Jeg har taushetsplikt i de forhold som 
omfattes av loven og som jeg får kjennskap til gjennom praksis, arbeid med oppgaver m.m. 
Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet tjenesten eller arbeidet, og jeg kan ikke 
utnytte opplysninger som omfattes av loven i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre, 
jfr. fvl. § 13 tredje ledd.  Jeg er også kjent med at brudd på taushetsplikten kan medføre 
straffeansvar. 
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