
 
 

Reykjavík, 5. október 2022 

 

Erindi: Kynningarbréf til nemenda, foreldra og starfsfólks varðandi eftirlitsmyndavélar 

Almennt: 

Í Árbæjarskóla hefur verið í notkun eftirlitsmyndavélakerfi sem ætlað er að vakta húsnæðið í 

öryggis- og eignavörslutilgangi. Vægari leiðir eins og lokun innganga, vöktun starfsfólks við 

innganga að morgni hafa verið og voru skoðaðar en ekki talið að þær skili fullnægjandi árangri. 

Á síðustu misserum hafa skapast fordæmi fyrir notkun eftirlitsmyndavéla  á starfsstöðvum 

skóla- og frístundastarfs barna og sýnir reynslan að eftirlitsmyndavélar hafa mikinn 

fælingarmátt og eru þær til þess fallnar að draga úr þjófnaði og skemmdarverkum þar sem þær 

eru settar upp.  

Skólinn er ábyrgðaraðili myndavélanna í skilningi persónuverndarlaga nr. 90/2018. 

Staðsetning: 

Í Árbæjarskóla Eru 17 eftirlitsmyndavélar. Vélarnar eru allar staðsettar allt í kringum skólann 

(9 vélar) og inni í skólanum (8 vélar) við innganga og í miðrými skólans. Allar myndavélarnar 

snúa að svæði sem er innan lóðamarka og taka aðeins upp mynd en ekki hljóð. 

 

Þau svæði sem eru vöktuð af eftirlitsmyndavélakerfinu verða merkt sérstaklega og fá 

nemendur og starfsfólk skólans fræðslu um hvar myndavélarnar eru staðsettar. 

Tilgangur: 

Myndavélarnar eru settar upp í öryggis- og eignarvörslutilgangi, t.d. ef upp koma innbrot, 

skemmdarverk eða önnur hegningarlagabrot sem vísa þarf til lögreglunnar. Ef upp koma atvik 

sem varða eftirlitsskyldu yfirvalda geta munu þeir aðilar eiga kost á að kalla eftir aðgangi að 

myndefninu í samræmi við ákvæði laga. Ekki er fyrirhugað að nota myndavélarnar með öðrum 

hætti.  

Aðgangur og miðlun: 

Aðeins einn einstaklingar innan skólans hefur aðgang að myndefninu, þ.e. húsvörður skólans 

og skólastjórnandi í forföllum hans. 

Ef upp koma atvik sem þarfnast skoðunar mun húsvörður skoða efnið og miðla því til lögreglu 

ef þörf krefur. Engir aðrir aðilar innan skólans hafa aðgang að efninu. Foreldrar geta einnig 

óskað eftir aðgangi að efninu ef barn þeirra er á myndefninu og ef það tengist þeim atburði 

sem náðist í mynd í samræmi við ákvæði laga. Settar verða skýrar verklagsreglur um hvenær 

atvik eru skoðuð, hvað verður gert við efnið og hvar það verður vistað. Aðrir eftirlitsaðilar geta 

kallað eftir myndefni vegna eftirlitsskyldu sinnar, t.d. Barnavernd, barnaverndarnefndir, fagráð 

um eineltismál, Persónuvernd, Vinnueftirlitið, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, svo dæmi séu 

tekin. Myndefni verður ekki skoðað nema ef einhver slík atvik koma upp.  

  



 
 

Myndefni verður aðeins miðlað til aðila sem hafa lögbundna heimild til upplýsingaöflunar, t.d. 

vegna eftirlitsskyldu sinnar. Einnig er fyrirséð að upp geta komið tilfelli þar sem hinn skráði 

hefur lögmæta hagsmuni af því að myndefni sé varðveitt, t.d. ef upp koma slys eða 

vátryggingamál.  

Varðveisla: 

Myndavélakerfið hefur verið sett upp með þeim hætti að það tekur yfir efnið með reglulegu 

millibili. Því varðveitist myndefnið ekki lengur en 90 daga nema ef skoða þarf tiltekinn atburð 

sérstaklega. Þegar svo ber undir er myndefni skoðað og metið hvort þurfi að varðveita það 

áfram eða miðla til annarra aðila samkvæmt lögum. Ef ekki er talið að varðveita þurfi myndefnið 

er því eytt í samræmi við reglur persónuverndar nr. 837/2006 um rafræna vöktun nema ef lög 

heimila varðveislu efnisins. 

Þeir einstaklingar sem fyrirséð er að eigi ferð um vaktað svæði eru nemendur, foreldrar, 

starfsfólk skólans og utanaðkomandi aðilar sem eiga erindi inn um inngang skólans. Nemendur 

skólans eru um 700, foreldrar nemenda eru um 1400 og starfsmenn skólans um 110.  

Einstaklingar sem eiga leið í gegnum hið vaktaða svæði eru því í mörgum tilfellum börn undir 

18 ára aldri og því í viðkvæmri stöðu. Nemendum er skylt að mæta í skólann og er því 

óumflýjanlegt að andlit þeirra sjáist í sumum tilfellum á myndefninu. Með framangreindum 

öryggisráðstöfunum er þó vinnslu persónuupplýsinga haldið í lágmarki.  

Aðeins er um einfalt öryggismyndavélakerfi að ræða. Ekki verður fylgst með nemendum og 

starfsfólki í beinni útsendingu eða í símtækjum starfsfólks. Þá verður ekki boðið upp á 

andlitsgreiningartækni.  

Frekari upplýsingar veitir skólastjóri. Ef einhverjar spurningar eða andmæli vakna varðandi 

vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við eftirlitsmyndavélakerfið er einnig hægt að hafa 

samband við persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar, í tölvupóstfangið 

dagbjort.hakonardottir@reykjavik.is. 

 

Virðingarfyllst,  

Guðlaug Sturlaugsdóttir,  

skólastjóri Árbæjarskóla 
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