
Hvilken type personoplysning indsamles?

Hvilke af skolens 'målgrupper' 

er der tale om? Med hvilket formål behandles oplysningerne? Hvor kommer oplysningen fra?

Hvordan er oplysningen 

indhentet?

Kræves der 

samtykkeerlæring Hvordan opbevares oplysningen og hvor mange steder? Deles oplysningen med nogen? I givet fald, hvem? Hyppighed I hvor lang tid opbevares oplysningen?

Type: Hvilken type personoplysning er der tale 

om? Almindelig eller følsom. Angiv som type, fx 

navn, adresse, cpr-nr, indkomstoplysninger, 

helbredsoplysninger, civilstatus, religiøs eller 

etnisk oprindelse, sociale problemer, mv. 

Ansatte, forældre, elever, 

andre som fx leverandører eller 

samarbejdspartnere

Der skal angives et formål med behandlingen af 

personoplysningerne. Formålet skal være 

tilstrækkeligt præcist, og der må som 

udgangspunkt ikke ske behandling til andre 

formål. 

Personen selv eller via tredjepart som 

SKAT, afgivende skole, UU-vejledning, 

mfl.?

Pr. tlf., mail, mundtligt, træk i 

database hos andre 

myndigheder, mv. 

Ja / nej

Pr. mail, i personalesystem, økonomisystem, mv.? Hvis 

manuelt, hvordan opbevares data? 

Internt og eksternt (med andre afdelinger/medarbejder 

og eksternt med fx kommune, UU, sundhedspersonale, 

mv. Vær opmærksom på at eksempelvis ekstern hosting 

og cloudbaseret opbevaring er deling med ekstern 

databehandler.

Hvor ofte/hyppigt behandles denne 

oplysning?  - dagligt, månedligt, ved 

indskrivning/udmelding, lejlighedsvist 

eller anden frekvens?

Ved registreringen tages udgangspunkt i nuværende praksis. 

Hvis I ikke sletter noget, så skriv det. FØR OPTAGELSE SAMT VENTELISTE, 

ELEVER

CPR-nr. på barn og forældre Elever / forældre

Opskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre

Nej. På blanket står 

at det er en 

personfølsom Taublex og ventelistemappe (aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved plads Lejlighedsvis

Familier kontaktes ca hvert 2. år om ventelise er akuelt eller 

markuleres når elev ender grundskoleforløb

Barn, forældre/værge adresse Elever / forældre

Opskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved plads Lejlighedsvis

Familier kontaktes ca hvert 2. år om ventelise er akuelt eller 

markuleres når elev ender grundskoleforløb

Forældre/væges mobilnr. og e-mail Elever / forældre Medie som bruges aht. plads / venteliste Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved plads Lejlighedsvis

Familier kontaktes ca hvert 2. år om ventelise er akuelt eller 

markuleres når elev ender grundskoleforløb

Søskenderelationer Elever / forældre Opskrivning,  søskende tilbydes plads først Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved plads Lejlighedsvis

Familier kontaktes ca hvert 2. år om ventelise er akuelt eller 

markuleres når elev ender grundskoleforløb

EFTER OPTAGELSE, ELEVER
ALMINDELIGE OPLYSNINGER

CPR-nr. på barn og forældre Elever / forældre

Opskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre

På blanket står det 

er en personføl-som 

oplysning Taublex og elevmappe (aflåst skab) Ledelse og relevant lærere, ved udlandsrejser Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Barn, forældre/værge adresse Elever / forældre

Opskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex, Intra og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Forældre/væges mobilnr. og e-mail Elever / forældre Medie som bruges aht. plads / venteliste Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex, Intra og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Elevens telefonnr. og e-mail Elever  Kontaktkilde Forældre og elev indtastes i Intra Nej Tabulex, Intra Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Søskenderelationer Elever / forældre Opskrivning,  søskende tilbydes plads først Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Tabulex og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Potrætfoto (1 person, ansigt og skuldre) Elever

Synliggørelse: opvækst, Intra, Facebook, 

hjemmeside Skolefotograf eller ansatte Samtykkeerkl. Foto Ja Tabulex, intra, elevmappe og billede mappe på kontor PC Administration, ansatte og elever Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Situationsbilledere Elever / forældre

Synliggørelse: opvækst, Intra, Facebook, 

hjemmeside Ansatte Samtykkeerkl. Foto Ja Billedemappe på kontor PC'er Forældre, ansatte og elever Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Kørselstilladelse Elever Læreres transport af elever Forældre Samtykkeerkl. Kørsel Ja Tabulex, relevante lærer og hos fotoansvarlige Relevante ansatte Elever i 8 og 9 kl. Til eleven stopper på skolen

Projektopgaveudtalelse Elever Lovpligtig Lærer Lærer og evt. cencor Nej Tabulex og elevmappe (aflåst skab), På kontordrev Ansvarlig lærer, administraion Elever i 9 kl. Til eleven stopper på skolen

Karakterlister Elever Lovpligtig Lærer og evt. cencor Lærer og evt. cencor Nej Tabulex og elevmappe (aflåst skab), På kontordrev Ansvarlig lærer, administraion, Karakterdatabasen Elever i 9 kl. 30 år

Standpunktskarakter, terminskarakterer Elever Lovpligtig samt information til forældre Lærer Lærer  Nej Tabulex Ansvarlig lærer, administraion, Karakterdatabasen Elevier i 7-9 kl. Til eleven stopper på skolen

Logning og internetbrug Elever / forældre Lovpligtig Elevers/forældres brug af PC Via logfil Nej Server IT ansvarlig og ledelsen ved behov Dagligt

Referat af personlige samtaler - ikke følsomme Elever / forældre

Informationer til forældre, samt redskab for

ansatte ang. trivsel, læring mv. Elever Personligt Nej Lærerens skole pc Forældre, ledelse og ressourcencenter ved behov 2 x årligt / lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen

Forældre tillidshver på skolen Forældre Julemarked, skolekreds, forældreråd møder Forældrene  Afleveret af forældre Nej Ansvarlig leder og Intra og i administratioenen Øvrige udvalgsmedlemmer Lejlighedsvis Til forældre udtræder af udvalg

Lukket face-book gruppe for elver over 13 år. Elever Elevsamarbejde om specifikt emne De relevante elever og evt. læreren Eleverne har selv tilmeldt sig Ja, af eleven På et defineret sted af eleverne Nej Lejlighedsvis Til gruppen opløses

Nej

Nej

Nej

Nej

Følsomme personoplysninger Nej

Handleplaner Elever Skabe trivsel og ændre på handligsmønster Elev / lærer dialog Personligt Ja Hos kl.lærer, ressourcecenter og ledelse hvis behov Forældre, ledelse og ressourcencenter ved behov Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

Baggrund og historik fra tidligere skoler Elever Skabe trivsel, læring og  ændret hand.mønster Afgivende skole / forældre Aflev. af forældre/sikker mail Ja Ressourcecenter og ledelse Forældre, ledelse og ressourcencenter ved behov Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

Helbredsoplysninger Elever Lovpligtig samt information til forældre SMS/intra mv. fra forældre Via sms/intra/telefon Ja Tabulex Ledelsen og relevante klasselærer hvis stor fravær Dagligt Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

PPV udredning Elever

Skabe trivsel og ændre på handlingsmønster i 

samarbejde med kommunen Lærer, samtale elev og forældre

Kommunens henvendelse til 

forældre Ja Ressourcecenter og ledelse Forældre, ledelse og ressourcencenter Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

Skilsmissegrupper Elever

Elever kan få råd af uvildige voksne og snakke 

med ligesindet elever Lærer og forældre Henvendelse til forældre Ja Gruppeansvarlige ansatte samt ledelsen Kun i gruppen Jf. mødefrekvens Til eleven stopper på skolen


