SAMTYKKEERKLÆRING
Samtykke til indhentelse af personoplysninger samt tilladelser til andre formål. Skolen skal alene
indhente de samtykker og tilladelser, som er relevante og aktuelle for skolen.

______________________________________________________________

________________

Elevens Navn

Klasse

Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens
hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag og skolens øvrige fastansatte
regler og retningslinjer.
Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens
hjemmeside www.stenoskolen.dk , og vi gør opmærksom på, at begge forældremyndighedsindehavere
hæfter for betalingen af skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde barnet, skal der rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Skolen gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens
hjemmeside.

Skolens brug af billeder & videoer på diverse medier.

Situationsbilleder
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhænge.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af
eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket.
Portrætbilleder
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres (klassebillede & portrætfotos),
skal skolen have samtykke hertil.
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Der gives samtykke til, at skolen må anvende klassebillede, portrætfotos eller situationsbilleder på
følgende medier:
___ Skolens hjemmeside
___ SkoleIntra
___ Brochurer og Foldere om skolen
___ Skolens Facebookside
___ YouTube
Skolen gør opmærksom på at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Infolister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive infolister til forældre, for at forældrene kan kontakte
hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler el.lign. Derfor ønsker skolen tilladelse til at
videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, adresse og telefonnummer.
Der gives samtykke til:
___ At skolen må udlevere en infoliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
Skolen gør opmærksom på at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Samtykke til at indhente særlige oplysninger
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af
personoplysninger (følsomme) oplysninger for at kunne give elever den bedste læring og trivsel på skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere forløb i børnehaven, tidligere skolegang, herunder
støtte og udredninger foretaget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings Center (PPRC).
Der gives samtykke til:
___ Skolen må indhente oplysninger fra Børnehave/tidligere skole
___ Skolen må indhente oplysninger fra Pædagogisk Psykologisk Råd (PPR) vedrørende mit barn.
___ Skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som
skolen har fået af tredjepart, og som vi forældre er orienteret om, f.eks. oplysninger fra skolens tilknyttede
sundhedsplejerske, psykolog mv.
Skolen gør opmærksom på at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
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Tilladelse til at forlade skolen
Skolen skal have en tilladelse, hvis barnet må forlade skolens område i overensstemmelse med skolens
retningslinjer herom. Eksempler: Fra skolen til idræt i NIC, dagsudflugter, herunder med offentlig transport.
___ Der gives samtykke til at mit barn må forlade skolens område.
Skolen gør opmærksom på at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

OBS! Alle dokumenter i elevens mappe vil blive makuleret senest 3 måneder efter eleven har forladt
skolen.

Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forældre der skal skrive under
på samtykkeerklæringen.

__________________

________________________________________________________________

Dato

Underskrift forældremyndighedsindehaver

__________________

________________________________________________________________

Dato

Underskrift forældremyndighedsindehaver
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