Databeskyttelse
Med databeskyttelses lovgivningens indførelse i maj
2018 stilles krav til behandling og opbevaring af personoplysninger. Enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan føre til identifikation af en fysisk person, regnes
for en personoplysning. Den, der registrerer personoplysninger, er med loven pålagt en række forpligtelser, og den registrerede har med loven fået en række
rettigheder. Kirkens ansatte og frivillige skal overholde
loven, og det er derfor vigtigt, at alle er bekendt med
databeskyttelses lovgivningen. På DAP kan man under
fanebladet Grupperum finde emnet Databeskyttelse i
menuen. Her kan man læse lovgivningen, folkekirkens
persondatapolitik samt finde andet relevant materiale
om databeskyttelse.

STARTpjecer
fra Kolding Provsti

IT
hvem, hvad, hvor

Dit lokale sogn eller pastorat:

Der er hjælp at få
Kolding Provsti har ansat en IT konsulent, der kan hjælpe og vejlede dig, hvis der opstår problemer med IT. Du
kan kontakte konsulenten på mobil eller mail.
• IT konsulent Svend Erik Andersen
Tlf. 2018 6070, Mail it.kolding.dk@gmail.com
Det er også muligt at få IT konsulenten ud og undervise, hvis I er en gruppe, der gerne vil have vejledning i
et eller flere af følgende emner:
• Den DigitaleArbejdsplads/DAP
• Elektronisk post/mail
• Programmer/software
• Maskiner/hardware

INFORMATION

Den gode hjælp
eller det store problem
IT er allesteds nærværende i dag, også i folkekirken. Det
er en stor hjælp, når det virker, og det er helt håbløst, når
det ikke virker. Og så kan det være svært at finde rundt,
hvis man ikke lige ved, hvor man skal finde hvad. Denne
pjece vil hjælpe dig i gang med folkekirkens IT og give dig
inspiration til, hvor du kan få hjælp.

Den Digitale ArbejdsPlads
Alle med tilknytning til folkekirken har adgang til det fælles intranet kirkenettet, der også kaldes den Digitale ArbejdsPlads eller DAP. Det er vigtigt at bruge DAP, for det
er her, du modtager post, læser referater, finder programmer, håndbøger og værktøjer til arbejdet som menighedsrådsmedlem.

Log på DAP
Gå ind på www.folkekirkensit.dk og vælg funktionen Log
på kirkenettet. Du kan også logge på via provstiets, stiftets eller Landsforeningens hjemmesider. Derfra viderestilles du til selve log ind siden. Her logger du på med dit
NemID, akkurat som du gør til din bank.

DAP forsiden
På forsiden af den Digitale ArbejdsPlads vises de seneste
mails i indbakken, og der er adgang til menighedsrådets
mail og arkiv. Du kan også læse meddelelser fra stiftet,
kirkeministeriet og Landsforeningen samt evt. tilmelde
dig advis funktionen, så du får besked, når der kommer
nye meddelelser.
Forsiden indeholder desuden genveje til de programmer
og værktøjer, som anvendes ofte. I feltet Seneste regler
kan du holde dig opdateret om de nyeste bestemmelser,
og i den fælles kalender kan dit menighedsråd, stiftet og
kirkeministeriet oplyse om begivenheder.

Øverst på siden er søgefunktion og stamdata, og lige under dem finder du faneblade med hovedemner. Nederst
på siden er der links til forskellige hjælpesider samt sider
om folkekirken og om tro. Du kan selv redigere, hvilke
sider du vil have vist.

DAP support
Hvis du har brug for hjælp, kan du finde vejledninger til
DAP under faneblad IT. Du kan tjekke driftsstatus og finde
ud af, om dit problem er en del af en større fejl, eller du
kan ringe til supporten på tlf. 7020 2535.

Hvad finder jeg på DAP?
Alt efter hvilken funktion du har i menighedsrådet, vil du
have adgang til forskellige programmer og funktioner på
DAP. Via fanebladene kan du have adgang til:
• Forside
• Meddelelser
• Menighedsrådet
• Håndbøger
• Grupperum
• Dataarkiv
• Adgange
• IT
• LM (Landsforeningen af Menighedsråd)

www.sogn.dk
Sogneportalen udgives af Folkekirkens It og informerer
om alle sogne i Danmark, inklusiv dit sogn. For hvert
sogn er der kontaktoplysninger, kalender, fakta om sognet og økonomi. Desuden vil der være et link, hvis dit
sogn har sin egen hjemmeside. Den bør du læse, da
den informerer om kirkelivet i dit sogn og dermed også
om resultaterne af dit menighedsrådsarbejde.

www.menighedsraad.dk
Landsforeningen af menighedsråd er en interesseorganisation, som de fleste menighedsråd er medlem af. På
deres hjemmeside kan du læse om organisationen og
deres medlemsydelser. De tilbyder juridisk rådgivning,
hjælp til ledelse, regnskab og kommunikation, kurser
og viden og er desuden arbejdsgiverorganisation.

www.koldingprovsti.dk
Kolding Provsti har en hjemmeside med information om
aktiviteter og ansatte i provstiet. Her kan du på forsiden trykke på knappen For menighedsråd og finde
oplysninger særligt for menighedsråd. Desuden er der
under fanebladet Provstisamarbejder beskrivelser af de
projekter sognene samarbejder om i Kolding Provsti.

www.haderslevstift.dk
Haderslev Stift har en hjemmeside med information
om aktiviteter og ansatte i stiftet. Her kan du under Til
menighedsråd finde de materialer og konsulenter, som
stiftet tilbyder til menighedsråd. Du kan også læse om
stiftsråd og stiftsudvalg samt om stiftets arrangementer
og tilmelde dig.

