
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 29. oktober 18 
IF-rundskriv 07/18   

EPSI og GDPR 
 
Vi trenger telefonnumre fra 
dere 
EPSI er nå i god gang med å lage sin 
spørreundersøkelse både for skolene 
som har meldt seg på og for oss.  

For å få laget en god samlet 
undersøkelse så trenger vi hjelp fra 
dere.  

Jeg sender derfor denne 
henvendelsen fra EPSI: 

Intervjuarbeidet i forbindelse med årets 
EPSI undersøkelse settes snart i gang 
- en studie som vil gi ny verdifull innsikt 
i elevenes helhetsopplevelse med 
folkehøgskolene generelt. I og med at 
målgruppen relativt sett er svært liten, 
så er arbeidet med å ringe tilfeldig 
rundt blant nordmenn for å finne 
personer som gikk på folkehøgskole 
2017/18 er meget krevende. For å 
gjøre dette arbeidet noe enklere så 
undersøker vi muligheten på om det 
kunne la seg gjøre å trekke ut et utvalg 
av elever som gikk på folkehøgskole ila 
2017/2018. 
 
EPSI (via Cavere AS) vil som ved 
tidligere runder ringe tilfeldig på lister 
som kjøpes inn via nasjonale 
databaser – tilsvarende andre 
opinionsundersøkelser. Dersom det 
viser seg vanskelig å nå frem til en 
tilstrekkelig antall elever, så vil man 
kunne ta i bruk en liste med 

telefonnummer. Dette er et 
analyseprosjekt om elevtilfredshet der 
den som blir ringt opp blir tydelig 
informert om hvorfor man ringer og at 
vedkommende får mulighet til å takke 
ja eller nei til å delta.  
 

 
 
Personopplysninger (dvs 
telefonnummer) vi får inn behandles 
etter personopplysningsloven og 
slettes automatisk etter 3 mnd. Alle 
svar som avgis er anonyme, og 
svarene benyttes kun til å identifisere 
forbedringsområder og beslutte tiltak 
for å forbedre elevtilfredsheten ved 
skolen. 
  
Vi ber om at hver skole lager en liste 
med 10 tilfeldige elever. Denne 
sendes i en passordbeskyttet excel-
fil til EPSI og Fredrik.høst@epsi-
norway.org. Passordet sendes på 
SMS til Fredrik Høst på 48867601. 
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Listene brukes kun til dette 
forskningsprosjektet – og slettes etter 
bruk. 
 
Loven fastslår at 
markedsundersøkelser er 
samfunnsnyttig aktivitet med statistiske 
formål. GDPR anerkjenner at arkiv- og 
statistikkformål har særskilt 
samfunnsinteresse, og derfor er det 
gjort unntak for. 
 
Innsamling av statistikk er lov siden det 
behandles av en profesjonell aktør 
som aggregerer funnene. Personlige 
data blir beskyttet. 
 
Samtykke på folkehogskole.no 
Etter henvendelser fra flere skoler om 
at søkerne misforstår samtykket på 
slutten av søknadsskjemaet på 
folkehogskole.no (se skjermbilde 
under) og reserverer seg mot å bli 
kontaktet, har vi i dag fjernet dette 
samtykket fra alle søknadsskjemaene 
på folkehogskole.no. Dere som likevel 
skulle ønske å bruke det, kan gå inn i 
skolebasen og aktivere det igjen for 
deres skole.  

  

 

  

Dette samtykket ble lagt inn for at 
skoler skulle kunne sende 
markedsmateriell til alle søkere. Etter å 
ha tatt en ny vurdering på dette, har vi 
kommet frem til at dette samtykket er 
overflødig og kontakten med søkere er 
sikret ved det første samtykke på 
søknadsskjemaet.  

En annen tanke bak dette samtykke 
var også å sikre at dere muligheten til 
å ta kontakt med elevene etter at de er 

ferdige på skolen som eksempelvis 
med invitasjon til elevstevner. Siden 
dette samtykket nå blir borte fra 
søknadsskjemaet er det viktig at dere 
innhenter dette fra elevene deres når 
skoleåret starter.  

Samtykket i begynnelsen av 
søknadsskjemaet blir liggende enn så 
lengde. Det er det som gjelder for 
behandling av søknadene og den 
kontakten dere da nødvendigvis må ha 
med søkerne.  

 
 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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