Samtykkeerklæring:
I forbindelse med dit barns skolegang på Ølgod Skole har vi brug for nedenstående samtykker – længere
nede kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvad du giver samtykke til.

Undertegnede, der er forældremyndighedsindehaver til:
Elevens navn og cpr-nummer:_________________________________________________
Giver i henhold til nedenstående tilladelse til følgende:

__________

Indhentning af oplysninger fra tidligere/nuværende skole/institution

__________

Fototilladelse

__________

Kørsel i private biler

Dato:_____________

Underskrift________________________________________________

Nærmere information finder du herunder. Hvis det giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte skolen.
Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan det ske ved skriftlig henvendelse (via forældreintra) til skolen.

*****************************************************************************

Registrering af oplysninger om dit barn – information og samtykke
Hvad må skolen uden dit samtykke?
Skolen må registrere og bruge en række oplysninger om dit barn, som er relevante i forhold til dit barns
hverdag på skolen. Det gælder f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, sygedage og andre
oplysninger, som er nødvendige for det daglige arbejde på skolen.
Skolen må også lægge fotografier af dit barn – ikke portrætfotos – på skolens hjemmeside og intranet samt
på skolens facebookside. Det kan f.eks. være fotografier af en gruppe elever som opfører teater eller er på
udflugt med skolen.
Skolen må udlevere adresselister, der indeholder navn, adresse telefonnummer og mail til elever og
forældre i barnets klasse, samt gøre disse adresselister tilgængelige for de samme personer via skolens
intranet, under forudsætning af, at adgangen er sikret forsvarligt, og hemmelige numre ikke medtages.
Såfremt du ønsker at barnets adresse eller almindelige telefonnummer ikke skal fremgå af disse lister, skal
du gøre skolen opmærksom på dette. Har man via Folkeregistret adressebeskyttelse, kommer adressen ikke
med ud på de lister, skolen udleverer.

Hvad må skolen ikke uden dit samtykke?
Skolen må ikke registrere oplysninger, der ikke er nødvendige for det daglige arbejde, eller oplysninger om
dit barns helbred eller religiøse overbevisning uden dit samtykke. F.eks. må skolen registrere sygefravær,
men ikke hvad dit barn fejler, medmindre skolen har fået et særskilt samtykke.
Skolen må ikke lægge portrætfotos på skolens intranet, hjemmeside eller facebookside uden samtykke.
Skolen må ikke transportere elever i privat biler uden samtykke.
Skolen skal bruge dit samtykke!
Når skolen modtager nye elever, er det vigtigt for os, at overleveringen sker på en ordentlig måde, således
at dit barn får den bedst mulige start. Derfor har vi brug for denne samtykkeerklæring til udveksling af
oplysninger med tidligere skoler/institutioner.
Ølgod Skole vil gerne kunne lægge fotos på skolens intranet, på hjemmesiden samt på skolens
facebookside, derfor skal vi bruge et samtykke.
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at transportere elever i private biler i forbindelse med
undervisning/arrangementer i skoletiden, dette skal vi også bruge samtykke til.

