


Vi havde et behov! 
Indsamling af samtykkeerklæringer, kopi af pas i forbindelse med 
studieture og ikke mindst betaling og køb af billetter til skolens  
arrangementer. 

Som Rektor på gymnasiet ved jeg, hvor meget tid man kan bruge på at  
få styr på alt administration og hvor vigtigt det er, at personoplysninger 
håndteres korrekt. Det er ikke noget man bare lige gør! Oplysninger 
skal ajourføres, logges og slettes, og der skal søges om samtykke. Og 
hvis man bare én gang har prøvet at stå for indsamling af betalinger til 
studieture og andre arrangementer, tror jeg godt, man ved hvor stor en 
opgave det kan være. 
 
Det kræver tid og ressourcer – ofte tid og ressourcer som ikke altid er 
der.  
  
Sammen med DBVision har Gymnasiefællesskabet udviklet løsningen 
GymElev, med det formål at gøre de administrative processer meget 
mere overskuelige og lettere for alle, der er involveret i arbejdsopgaver 
relateret til ovennævnte.  

GymElev bliver i dag benyttet af mere end 30 gymnasier, og får rigtig 
mange positive tilbagemeldinger. Jeg ved fra gymnasier, som har 
investeret i løsningen, at det har været let at komme i gang, og der er 
fuld support på systemet.

Rektor



 

 

 
 

Kort og godt er GymElev et digitalt redskab som samler alle data  
et sted, så lærere og øvrige medarbejdere slipper for  
administrativt besvær.

I skræddersyer selv jeres samtykkeerklæringer og MUS og PULS  
formularer så de passer direkte til jeres gymnasium. I systemet 
kan lærerne også udfylde blanketter i forbindelse med kørsel, 
udlæg og timedagpenge. 

I GymElev opretter I nemt og hurtigt studieture og gymnasiefester.  
Det er her I har overblikket over betalinger fra elever, opbevarer 
dine elevers rejselegitimation og tager kontakt til elever med vores  
sms service. 

Med GymElev kan jeres elever nemt og sikkert betale med både 
kortbetaling og mobilepay og tilmelde sig alle de events der følger 
med i et gymnasieliv.

GymElev er en webbaseret løsning 
og det er meget let at komme i gang. 

GymElev sørger for overblikket



 

 

 

 
 

GymElev samler og opbevarer alle personoplysninger, som jeres  
gymnasie har brug for i forbindelse med persondata.  
Samtykkeerklæringer oprettes nemt og underskrives af elever, forældre 
og værger ved hjælp af personlig login og NemID.

Vi ved, hvor vigtigt det er at få både elever, forældre og værgers  
samtykke når man går på gymnasiet. Derfor kan I nemt oprette en 
samtykkeerklæring, som både elever, forældre og værger trygt kan 
udfylde med NemID eller deres personlige login til GymElev.

Forældre og værger med flere børn under 18 år, tilknyttet det samme 
gymnasium, kan ligeledes tilgå begge erklæringer fra samme bruger. 
GymElev gør det nemt for alle.

I løsningen er der lagt stor vægt på datasikkerheden så  
Persondataforordningen overholdes.

Samtykke med GymElev



 

 

 

GymElev samler alt administrativt som du har brug for som  
gymnasielærer, elever eller som økonomimedarbejder på gymnasiet.
Med GymElev kan du nemt oprette studieture, hvor det er nemt at 
tilknytte de lærere og elever, der skal med på turen.

Gurli, gymnasielærer

Med GymElev er de rejseansvarlige også sikre på, at de til hver en tid på 
hele turen har adgang til elevernes pasoplysninger.  
I systemet kan eleverne nemlig selv uploade pas informationer.

Som gymnasielærer har jeg nu brugt GymElev i knap to år, og det har 
været en kæmpe hjælp. I efteråret var jeg på studietur til Frankrig  
sammen med elever, og her slap jeg for at have 28 kopier af pas med 
mig under armen. Samtidig var der styr på sundhedsoplysninger 
og allergier, som elever og forældre havde registreret i GymElev inden 
turen. Jeg kunne bruge tid på det, der var vigtigt – nemlig samvær med 
eleverne.

Systemet tillader online betaling med både kort og MobilePay.  



Med GymElev kan eleverne nemt og hurtigt tilmelde sig årets events og  
gymnasiefester.

Anders, gymnasielærer

Som eventmager og medarbejder er det muligt at oprette events for de 
elever, som må deltage i eventen og altså adskille de elever, der evt. må 
have karantæne. Det er også muligt at oprette fester, hvor elever kan 
medbringe gæster.  
 
Eleven kan både betale og modtage sin billet i GymElev.
Billetten scannes af festens vagter med en QR-scanner app.
 
Siden vi har fået GymElev bruger, jeg kun en brøkdel af den tid, jeg 
brugte før på at holde styr på arrangementer og modtage betalinger. 
Jeg kan løbende selv se, hvem der mangler at betale, og det er utrolig let 
at sende notifikationer om manglende betalinger ud via sms, hvilket er 
ekstrem tidsbesparende og en stor lettelse - for hvem gider at være den 
sure gymnasielærer.

Systemet tilgås nemt og sikkert via NemID. 

Med GymElev til fest



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Opbevaring og indhentning af samtykkeerklæringer.

Skabelonforslag til samtykkeerklæringer udarbejdet af jurister.

Sikker login med NemID.

Nem oprettelse af arrangementer.

Nem administration af intro- og studieture.

Gymnasiefester med elektroniske billetter.

Onlinebetaling med kort og MobilePay.

Ratebetalinger og særaftaler for den enkelte elev.

Automatisk notifikationer ved manglende betaling.

Penge på skolens konto.

Opbevaring af pas og sundhedsoplysninger for elever.

Samlet oversigt over aktiviteter for lærer og administration.

Prisen for GymElev pr. elev, pr. måned inklusiv drift af løsningen 
og digital support ligger på 3 kr. eksl moms.   

GymElev er et digitalt redskab til håndtering af personoplysninger, 
samtykkeerklæringer og onlinebetaling i forbindelse med f.eks. køb 
af billetter og betaling af studieture.  
 
Systemet er udviklet i samarbejde med Gymnasiefællesskabet og er  
målrettet gymnasiernes behov. 
 
Med GymElev er du sikker på at persondataforordningen overholdes, 
og at der ikke bruges unødvendig tid og ressourcer på at samle  
oplysninger og håndtere betalinger. 



Installation og opsætning af GymElev er meget simpelt, 
da GymElev er en webapplikation. 
 
Ved oprettelse af jeres gymnasium i GymElev udfyldes en 
fuldmagt, så DBVision kan bestille adgang til jeres data i LDV 
 
Desuden angives hvilket intranet I bruger, da GymElev  
indhenter elev- og lærerdata fra Lectio og Ludus. 
 
I bedes også fremsende jeres logo til DBVision med en  
minimums opløsning på 325x99 pixels.



For yderligere information kontakt:
DBVision a/s Fensmarkgade 3, 2200 København N 

Tlf. 35 36 21 44 - Email: dbvision@dbvision.dk


