
Nedenstående vedrører kun børn i Vejen Kommunes folkeskoler. Hvis du skriver dit barn op til 

en friskole m.v., skal du se bort fra nedenstående.  

 

Samtykke til overlevering af oplysninger fra børnehave til skole  
Du er ved at skrive dit barn op til en plads i en folkeskole i Vejen Kommune. I forbindelse med 

dit barns opstart er det en stor hjælp for skolen at modtage personoplysninger om dit barn fra 

daginstitutionen.  

Du bedes derfor tage stilling til, om dit barns daginstitution må videresende oplysninger om dit 

barn til barnets kommende skole. Hvis du giver dit samtykke til videregivelsen, vil det kun 

være den skole, dit barn optages på, som vil modtage oplysningerne fra daginstitutionen.  

 

Du kan til enhver tid trække oplysningerne tilbage. Det gør du ved at kontakte dit barns skole 

Hvorfor behandler skolen personoplysninger?  

I forbindelse med skolestart har skolen brug for oplysninger om dit barn til at kunne tilrette-

lægge det faglige og pædagogiske arbejde bedst muligt ud fra dit barns muligheder og behov. 

For at give dit barn den bedst mulige opstart ønsker skolen derfor at indhente relevante oplys-

ninger fra dit barns dagtilbud. 

 

Hvilke oplysninger får skolen fra daginstitutionen?  

Hvis du giver dit samtykke, vil daginstitutionen videresende de oplysninger, som institutionen 

vurderer er relevante og nødvendige for dit barns opstart i skolen. Det drejer sig om oplysnin-

ger angående det faglige niveau, undervisningsparathed og sociale kompetencer. Det er fx re-

levante handleplaner og test.  

Derudover oplyser dagtilbuddet, om der er aktive samarbejder i gang ift. psykologer, tale-høre 

team mv. Ved behov for yderligere oplysninger indhentes særskilt samtykke. 

 

Skoleudsættelse 

Afgørelse om udsat skolestart er delegeret til skolelederen i barnets skoledistrikt. Du bedes 

derfor tage stilling til, om dit barns daginstitution må videresende oplysninger om dit barn til  

skolelederen, hvis det skønnes, at der er behov for at indhente faglige vurdering vedr. barnets 

udvikling 

 

Hvem kontakter du med spørgsmål?  

Det er den skole, du søger optagelse på, der er ansvarlig for de oplysninger, som efterfølgende 

behandles af skolen. Ved spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne om dit barn, kan 

du kontakte skolen. Kontaktoplysningerne findes på Vejen Kommunes hjemmeside www.ve-

jen.dk.  

 

Ved spørgsmål til behandlingen af dit og dit barns oplysninger kan du også kontakte kommu-

nens og skolernes databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan skrive til mailadressen DPO@ve-

jen.dk eller ringe på telefonnummer 79 96 60 34.  

 
Retsgrundlaget for skolens behandling af personoplysninger 

 Folkeskolen skal i samarbejde med jer forældre give eleverne kundskaber og færdigheder (folke-
skolelovens § 1, stk. 1).  

 Skolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 
stilling og handle (folkeskolelovens § 1, stk. 2).  

 Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre (folkeskolelovens § 1, stk. 3).  

 Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, 
undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens  
formål, mål for fag og emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsæt-
ninger (folkeskolelovens § 18, stk. 1).  
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 Lærere og pædagoger skal planlægge og tilrettelægge undervisningen, så alle elever udvikler sig 
fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber (folkeskole-
lovens § 18, stk. 2).  

Herudover hviler videregivelse af de relevante oplysninger fra dagtilbud til skole på dit samtykke ef-

ter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a. 


