Sct. Albani Skole
Samtykkeerklæring
I forbindelse med indmeldelse på Sct. Albani Skole bedes I udfylde følgende blanket med henblik på at
få skabt et godt fundament for det fremadrettede samarbejde, således at skolen på bedst mulig vis kan
støtte barnets udvikling, læring og trivsel.
Klasse:__________________________________ Cpr.nr._________________________________
Elevens fulde navn:_______________________________________________________________
Barnets religion:
___________________________________
(dette spørger vi til, da vi en gang om året videregiver oplysninger om antallet af katolske elever til
FAKS, der er en forening af de katolske skoler i Danmark. Der videregives ikke oplysninger om navn,
CPR-nummer etc.)
1.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 eleven den bedste læring og trivsel på
skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte, som eleven måtte
have fået bevilliget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Der gives samtykke til:
• At skolen må indhente oplysninger fra udtalelser udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) vedrørende mit barn.
• At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller
som skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra
sundhedsplejersken.
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Sct. Albani Skole. Rømersvej 61, 5200 Odense V. Telefon 66140675,
CVR. 58601519 - Mail: kontor@sctalbaniskole.dk

Sct. Albani Skole
Oplysninger ved evt. skoleskift; tidligere skoles navn:
______________________________________
Har Deres barn modtaget supplerende undervisning, specialundervisning el.lign.: Ja

Nej

I bekræftende fald med begrundelse i følgende forhold:

Er barnet allergisk overfor noget?

Må Deres barn deltage i aktiviteter, hvortil der evt. skal anvendes cykel eller transport i privatbil:
Ja

Nej

2.Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhæng, herunder forskellige sociale medier.
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, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et
samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, film og digitale produkter, hvor mit barn
tydeligt er identificerbar, på følgende medier:
•
•
•
•

Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside
Skolens Intra
Foldere og brochurer om skolen.

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Sct. Albani Skole. Rømersvej 61, 5200 Odense V. Telefon 66140675,
CVR. 58601519 - Mail: kontor@sctalbaniskole.dk

Sct. Albani Skole
3.Infolister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive infolister til forældre, for at forældrene kan tage
kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign. Derfor ønsker skolen
tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefonnr. og mailadresse.
Der gives samtykke til:
•

At skolen må udlevere en infoliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.

Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.
4. Opbevaring af samtykkeerklæringsblanketten og andre blanketter
Der gives samtykke til:
• at oplysninger på samtykkeblanketten og indmeldelsesblanketten, samt andre blanketter registreres
elektronisk i Tabulex og opbevares fysisk i et aflåst arkivskab i den tid, mit barn er elev på Sct. Albani
Skole. Afbrydes skolegangen pludseligt, slettes oplysningerne ved udgangen af indeværende skoleår.
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på Sct. Albani Skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive
under på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til
at informere skolen herom.
_________________ ________________________________________
Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________ ________________________________________
Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

NB! Adresseændringer m.m. skal straks meddeles skolen.
Blanketten kan sendes til kontor@sctalbaniskole.dk, såfremt det sker via en sikker mail, da dokumentet
indeholder personfølsomme oplysninger. Sendes blanketten via en almindelig mail, er det derfor på
afsenderens eget ansvar. Alternativt bør blanketten afleveres til skolens kontor.
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