
 

 

Forældrebekræftelse og samtykkeerklæring 
Opbevaring af almindelige personoplysninger  

Udfyldes og returneres til skolens kontor 
 
Elevens navn og klasse:__________________________________________________ 
 
Startdato:___________________________________ 
 
CPR.nr.:_____________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________________  
 
E-mail:_______________________________________________________________ 
 
Mobil:__________________________  
 
 
Forældremyndighedsoplysninger: 
 
Forældremyndighedsindehaver 1: 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________ 
 
Mobil:__________________________  
 
Arbejdstlf.:______________________ 
 
 
 
  



 

 

Forældremyndighedsindehaver 2: 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________ 
 
Mobil:__________________________  
 
Arbejdstlf.:______________________ 
 
 
Opbevaring af personoplysninger, jf. Persondataforordningen 
 
Almindelige personoplysninger 
Skolen opbevarer almindelige nødvendige personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, 
e-mail og cpr.nummer på både elev og forældre.  Oplysningerne er en forudsætning for at eleven 
kan være indmeldt på skolen. 
 
Alle oplysninger opbevares sikkert og behandles fortroligt, jf. Persondataforordningen, i den periode 
eleven er indmeldt på skolen. Alle oplysninger, som opbevares elektronisk og i papirarkiv slettes 
umiddelbart efter eleven er udmeldt fra Skt. Josefs skole.  
 
Formål: 
Oplysningerne er til brug for skolen i den periode eleven er indmeldt og opbevares i skolens 
elevadministrative system TEA samt i skolens fysiske aflåste arkiv.  
 
Derudover benyttes oplysningerne af: 
- De danske myndigheder, hvor det er lovbestemt og påkrævet af de danske myndigheder (ex. 

Privatskolers årlige indberetning af oplysninger til brug for tildeling af statstilskud) 
 

- It-systemer forankret i Styrelsen for IT og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet (f.eks. 
Læringsplatforme, Optagelse.dk, Unilogin til Skoleintra, Test og Prøver) 

 
- Skoleintra. Samarbejdsplatform mellem skole, elever og forældre. Har man beskyttet adresse vil 

adresseoplysningerne ikke blive overført til Skoleintra. Ønsker man som forælder at oplysningerne 
skal fremgå på adresselister mv. skal man selv markere det i Forældreintra under indstillinger. 
Såfremt man ikke har beskyttet adresse, men ikke ønsker sine kontaktoplysninger oplyst på 



 
Skoleintra kan forældrene selv markere i Forældreintra at oplysningerne ikke må fremgå på 
adresselister mv.  

 
- Øvrige læringsplatforme (f.eks. Office 365, Gyldendals ordbøger, matematikfessor mv.) 

 
Personfølsomme oplysninger 
Udover indsamling af almindelige oplysninger kan skolen have brug for at indhente en særlig kategori 
af personfølsomme oplysninger. Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere 
skolegang/børnehave, herunder støtte, som eleven måtte have fået bevilget gennem Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). Indhentning af oplysningerne har alene til formål at kunne give eleven 
den bedste læring og trivsel på skolen. I sådanne tilfælde vil skolen indhente særskilt samtykke fra 
forældrene. 
 
Videregivelse af oplysningerne til tredjemand må kun ske efter særskilt skriftligt samtykke fra 
forældrene eller såfremt det er lovbestemt. 
 
Skolens brug af billeder og videoer på diverse medier 
 
Situationsbilleder 
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige 
sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier.   
 
Skolen offentliggør kun skolerelevante 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.  
 
Situationsbilleder benyttes på skolens Facebook profil, nyhedsbreve, arrangementer, 
brochuremateriale og præsentationer f.eks. til informationsmøder vedrørende indskrivning af nye 
elever. 
 

Portrætbilleder 
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres (klassebilleder og 
portrætfotos), skal skolen have et samtykke hertil.  
 
Der gives samtykke til, at skolen må anvende klassebilleder og portrætfotos på følgende medier: 
  

     Skolens hjemmeside  

     Skolens Facebookside   
     Skolens Intra 
     Foldere, præsentationer og brochurer om skolen  
 

Såfremt man ikke ønsker sit barns portrætfoto på skolens intranet eller at det skal medvirke på 
klassebilleder, henstiller vi til at barnet ikke deltager i den årlige fotografering. 
 
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes 
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. 



 
Forsikringsmæssige forhold 
Skolen har ikke en særskilt ansvars-, tyveri- og ulykkesforsikring for skolens elever. Det er alene 
forældrenes ansvar at forsikre sit barn både mod ulykker samt mod tyveri af værdigenstande som 
medbringes i skolen.  
 
Skolen henstiller derfor til, at alle hjem sørger for, at deres barn er omfattet af en ulykkesforsikring 
samt en ansvars- og tyveriforsikring, f.eks. i forbindelse med en familieforsikring. Kommer et af 
husstandens børn til skade ved et hændeligt uheld, som ingen kan gøres ansvarlige for, er det kun 
barnets ulykkesforsikring, der kan yde erstatning. 
 
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 
fastsatte regler og retningslinjer  
 
Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens 
hjemmeside og vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for 
betalingen af skolepenge. 
 
Såfremt, der er ønske om at udmelde barnet, skal udmeldelsesblanket udfyldes og underskrives af 
forældremyndighedsindehaverne. Blanket ligger på skolens hjemmeside. Skolen gør opmærksom på, 
at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside 
www.sktjosef.dk.    
 

 
Underskrift og samtykke 
 
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er 
enige om at barnet er indmeldt på Skt. Josefs Skole. 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. 
 
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens politiker i forhold til 
indhentning, videregivelse, opbevaring og de registreredes rettigheder. Skolens politik er tilgængelig 
på skolens hjemmeside www.sktjosef.dk. 
  

http://www.sktjosef.dk/


 
 
Hvis ja, underskrift af begge forældre 
 
Med vores underskrift bekræfter vi/jeg som forældremyndighedsindehaver, at vores barn er indmeldt 
på Skt. Josefs skole. Samtidig bekræfter vi, at vi er indforstået med ovennævnte, herunder opbevaring 
og behandling af personlige oplysninger.  
 
 
 
____________________________________________    
Dato og underskrift Forældremyndighedsindehaver 1:  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Dato og underskrift forældremyndighedsindehaver 2: 
 


