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Samtykke til Konsultativt forløb 

(Gældende 1 år fra d.d.) 
 
Samtykket omhandler:  

  

Barnets/den unges for- og 
efternavn 
 

 
 

Telefon  

Cpr.nr  
 

Adresse, 
postnr. 
og by 

 

Forældre (mor)  
 

Telefon  
 
 

Cpr.nr  
 

Adresse, 
postnr. 
og by  

 

Forældre (far) 
 
 

 Telefon 
 

 

Cpr.nr  
 

Adresse, 
postnr. 
og by 

 

 

Forældremyndighed Mor  Far  Fælles  Værge   

 
 

Giver samtykke til at (skriv navn på institution/skole og leder):  
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Baggrund  

Skolen/institutionen ønsker at invitere Psykologenheden Vejen Kommune til et konsultativt forløb omkring 

børnegruppen/barnet mhp. at arbejde med at udrede og skabe udvikling omkring børnegruppen/barnet.  

I forbindelse med dette forløb vil der i arbejdet være behov for at indhente og/eller udveksle oplysninger omkring 

barnet med interne kommunale samarbejdspartnere  

Desuden vil der i visse tilfælde være et samarbejde med egen læge og børne og ungdomspsykiatrien, hvor der også 

vil være behov for udveksling og/eller indhentning af oplysninger vedrørende barnet. (Hvis dette behov bliver 

nødvendig vil der blive orienteret herom) 

 

 

 

Formål med udveksling af oplysninger 

Udvekslingen og indhentningen af oplysninger sker mellem skolen/institutionen og Psykologenheden Vejen 

Kommune og nedenfor angivne interne og eksterne samarbejdspartnere. Formålet er at tilbyde det mest 

kvalificerede forløb, der fører til positiv udvikling for børnegruppen/barnet.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://ballisager.com/vejen-kommune-rekruttering-oplaeg/&psig=AOvVaw34qI-ZSAuDHsu1oCtQcP1g&ust=1551354761268161


 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indhenter oplysninger fra:  
           Sæt kryds:       Oplysningernes art/type oplysninger:  

Skole/børnehave/dagpleje   

Socialrådgiver   

Sundhedsplejen   

Behandlende sygehus   

Tale-høre konsulent   

Fysioterapeut   

Egen læge/speciallæge/Psykiatri   

Tidligere PPR   

Andre, Hvilke:  
Angiv Navn, adresse og tlf.nr.  
 
 
 

  

 
 
Udveksle oplysninger til:  
           Sæt kryds:       Oplysningernes art/type oplysninger:  

Skole/børnehave/dagpleje   

Socialrådgiver   

Sundhedsplejen   

Behandlende sygehus   

Tale-høre konsulent   

Fysioterapeut   

Egen læge/speciallæge/Psykiatri   

Tidligere PPR   

Andre, Hvilke:  
Angiv navn, adresse og tlf. 
 
 
 
 

  

 
 
 

Ved min underskrift herunder giver jeg samtykke til, at ovenfor oplyste institution og Psykologenheden Vejen 

Kommune udveksler de ovennævnte personoplysninger og/eller kan indhente eller videregive oplysningerne til en 
ekstern samarbejdspartner. 
 
 

 ________________ ______________________________________________________________ 
 Dato  Forældremyndighed 
 
 
 ________________ ______________________________________________________________ 
 Dato  Forældremyndighed 
 
 
 ________________ ______________________________________________________________ 
 Dato  (Hvis barnet/den unge er over 15 år – medunderskrives her) 
 
 
 _______________ ______________________________________________________________ 
 Dato  Institutionsleder 
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Om samtykke 

 Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 

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

 Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse fra den 

registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at 

personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling”. 

 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved at kontakte 

Psykologenheden, Vejen Kommune (se oplysninger nedenfor). Du kan tilbagekalde samtykket med 

fremadrettet virkning. 

 Dit samtykke bortfalder automatisk, når dit forløb ophører. 

 Der er ingen konsekvens forbundet med ikke at give samtykke. 

 

 

Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen mig?  

 Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk 

databehandling. 

 Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk. 

 Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk. 

 Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på 

lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. 

 

 

Dataansvarlige 

 Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandling 

af personoplysninger i Vejen Kommune, er du velkommen til at kontakte Vejen Kommunes 

Databeskyttelsesrådgiver på telefon 7996 6034 eller e-mail: dpo@vejen.dk 

 Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til 

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

Kontaktoplysninger til Psykologenheden 

 

Psykologenheden/PPR 

Stadionvej 15 

6650  Brørup 

Tlf. 79 96 63 57 

         Mail: Psykologenheden@vejen.dk 
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