Styrelsen for it og læring udsendte den 6. oktober 2014 et brev til alle
ungdomsuddannelsesinstitutioner om muligheden for at anvende digital post. Det har
affødt spørgsmål om pligt og ret for gymnasierne til at sende breve til eleverne med digital
post. Sekretariatet har været i kontakt med Undervisningsministeriet om fortolkning af
nogle spørgsmål på det gymnasiale område om samspillet mellem Lov om Offentlig
Digital Post og Undervisningsministeriets lovgivning på det gymnasiale område.
Generelt er digital post indført ved Lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post.
Fra 1. november 2014 er det som udgangspunkt obligatorisk for personer over 15 år at
være tilsluttet. Obligatorisk tilslutning til digital post fremgår af lovens § 3. Det er således
obligatorisk at skulle kunne modtage digital post, men det er op til den enkelte institution
at beslutte, hvilke former for post, der skal sendes som digital post. Hvis det af lovgivning
fremgår, at post skal sendes i fysisk form eller digitalt på anden måde, kan brevet ikke
fremsende via digital post jf. lovens §9.
Meddelelser, der sendes i Digital-Post løsningen anses for at være kommet frem til
modtageren, når meddelelsen er tilgængelig for modtageren i Digital Post.

Det fremgår af § 8 stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser, at en skriftlig advarsel gives til eleven og
sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis
eleven er under 18 år. Det skal stadig ske ved anbefalet brev. Undervisningsministeriets
lovgivning indebærer ikke, at forældrene til mindreårige elever skal aflevere deres cprnumre til skolen, og Undervisningsministeriet vurderer heller ikke, at skolen kan have
andre administrative behov, der tilsiger det. Hvis skolen ønsker at kommunikere med
forældrene via Digital Post-løsningen kræver det, at forældrene selv afleverer deres cprnumre til skolen.
For så vidt angår kommunikation med eleverne om sanktioner i henhold til studie- og
ordensreglerne, bør det som udgangspunkt ske ved udlevering til eleverne på skolen og
kan alternativt ske pr. mail eller med Digital Post-løsningen, hvis eleverne er over 15 år.
Det fremgår af § 31, stk.1 i bekendtgørelse nr. 839 af 30. juni 2014 om
uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelser, at uddannelsesinstitutionen umiddelbart efter modtagelsen af en
ansøgning om optagelse pr. brev eller e-post skal kvittere for modtagelsen. Det fremgår
videre af bekendtgørelsens §35, stk.1, at ansøgeren senest den 1. juni skal have skriftligt
svar fra skolen på, hvorvidt vedkommende er optaget. Digital Post løsningen kan
anvendes til brug for kommunikationen med ansøgere, der er fyldt 15 år. Det anbefales, at
der i informationsmaterialet gøres opmærksom på, at kommunikationen sker/kan ske via
Digital Post løsningen.
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