
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 Samtykke gives via 

blanketten

Taublex og ventelistemappe (i et aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved opt.samt. Lejlighedsvis Familier kontaktes årligt (så vidt muligt) om venteliste er 

aktuel. Ikke aktuelle ansøgninger makuleres.

Barn, forældre/værge adresse Elever / forældre Opskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer

Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (i et aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved opt.samt. Lejlighedsvis Familier kontaktes årligt (så vidt muligt) om venteliste er 

aktuel. Ikke aktuelle ansøgninger makuleres.

Forældre/værges mobilnr. og e-mail Elever / forældre Primære kontaktmåde ved plads / venteliste Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (i et aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved opt.samt. Lejlighedsvis Familier kontaktes årligt (så vidt muligt) om venteliste er 

aktuel. Ikke aktuelle ansøgninger makuleres.

Søskenderelationer Elever / forældre Opskrivning,  søskende tilbydes plads først Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej Taublex og ventelistemappe (i et aflåst skab) Adm., Skoleleder og relevant klasselærer ved opt.samt. Lejlighedsvis Familier kontaktes årligt (så vidt muligt) om venteliste er 

aktuel. Ikke aktuelle ansøgninger makuleres.

EFTER OPTAGELSE, ELEVER
ALMINDELIGE OPLYSNINGER

CPR-nr. på barn og forældre Elever / forældre Indskrivning, opdatering fra folkeregister, 

søskenderelationer

Forældrene via ansøgning Afleveret af forældre Nej, oplysninger 

fremgår af blanket

Taublex og elevmappe (aflåst skab) Ledelse og relevant lærere. Bl.a ved udlandsrejser Lejlighedsvis Fysisk ansøgning - til udmeldelsesdato, eller max. 6 mdr. 

derefter, hvis ikke der er særlige behov. Tabulex - fremgår ikke 

længere når elev er udmeldt

Barn, forældre/værge adresse Elever / forældre Søskenderelationer, brevforsendelser, 

hjemtransport af elev 

Forældrene via ansøgning, opdateres fra 

folkeregisteret (dog ikke ved hemm.adr)

Afleveret af forældre Nej Taublex, Intra og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere, Klasselister, 

men kun ved forældre tilsagn.

Lejlighedsvis Som ovenfor

Forældre/væges mobilnr. og e-mail Elever / forældre Kontakt til hjemmet ang. eleven. Generelle  opl. Forældrene via ansøgning. Opdat. I Intra Afleveret af forældre Nej Taublex, Intra og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Som ovenfor

Elevens telefonnr. og e-mail Elever  Elevkontakt og optagelse.dk Forældre og elev. opdat. i Intra Indtast. i Intra af elev/foræld. Nej Taublex, Intra og elevmappe (aflåst skab) Administration, ledelse og relevant lærere Lejlighedsvis Som ovenfor

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 Som ovenfor

Potrætfoto (1 person, ansigt og skuldre) Elever Synliggørelse: opvækst, Intra, Facebook, 

hjemmeside

Skolefotograf eller ansatte Samtykkeerkl. ang. foto Ja Tabulex, intra, elevmappe og billede mappe på kontor PC Administration, ansatte og elever Lejlighedsvis Som ovenfor

Situationsbilleder Elever / forældre Synliggørelse: opvækst, Intra, Facebook, 

hjemmeside

Ansatte Samtykkeerkl. ang. foto Ja Billedemappe i Intra Forældre, ansatte og elever Lejlighedsvis Som ovenfor

Kørselstilladelse Elever Transport af elever i skoleregi Forældre Samtykkeerkl. kørsel Ja Tabulex, relevante lærer Relevante ansatte Lejlighedsvis Som ovenfor

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

Projektopgaveudtalelse Elever Lovpligtig, hvis elev ønsker det Lærer Lærer og evt. cencor Nej Tabulex og elevmappe (aflåst skab), På kontordrev Ansvarlig lærer, administraion Elever i 8 og 9 kl. Må ikke slettes da del af eksamensbevis

Prøvebevis Elever, optagelse.dk 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. Må ikke slettes da del af eksamensbevis

Standpunktskarakter, terminskarakterer Elever, optagelse.dk for 8+9 Lovpligtig samt information til forældre Lærer Lærer  Nej Tabulex Ansvarlig lærer, administraion, evt. Karakterdatabasen Elevier i 7-9 kl. Til eleven er udmeldt fra skolen

Logning og internetbrug Elever / forældre Lovpligtig Elevers/forældres brug af PC Via logfil Nej Server IT ansvarlig og ledelsen ved behov Dagligt Til eleven er udmeldt fra skolen + vedt. Sletnings frekvens

Referat af personl. samtaler, ikke følsomme Elever / forældre Informationer til forældre, samt redskab for

ansatte ang. trivsel, læring mv.

Lærerens iagtagelser af eleven Personligt Nej Lærerens skole pc Forældre, ledelse og ressourcencenter ved behov 2 x årligt / lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen eller senest 6 mdr. derefter

Forældres tillidshverv på skolen Forældre Julemarked-, skolekreds-, forældrerådsmøder Forældrene (på klassemøde) Afleveret af forældre Nej Ansvarlig leder, Intra og i administrationen Øvrige udvalgsmedlemmer Lejlighedsvis Til  udvalget er opdateret med afløser

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

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

Evt. oplysninger fra tidligere skole Elever Optimering af skoleskifte Forældene eller afgående skole Telefonisk eller fra forældre Indhent. mundligt Evt. i notatform i elevmappen Elevmappe (aflåst skab) Ved skolestart Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

Befordringsansøgning Elever Grundlag for tilskud Forældreansøgning Skema Nej I mappe i administrationen Bestyrelsen Årligt 5 hele regnskabsår

Fripladsansøgning Elever Grundlag for tilskud Forældreansøgning Skema Nej I mappe i administrationen + Tabulex + Ford.sekr. Eunomia, Bestyrelsen Årligt 5 hele regnskabsår

Skolepengeopkrævning Elever Grundlag for at være elev Bestyrelsesbeslutning Bestyrelsesbeslutning Nej I mappe i administrationen + Tabulex elevsystem Skolens leder v. særaftale Månedsvis 5 hele regnskabsår

Elevstøttefonden Elever Grundlag for tilskud Forældrehenvendelse Forældrehenvendelse Nej I elevmappe + Tabulex elevsystem De implicerede parter Lejlighedsvis 5 hele regnskabsår

Fraværsoplysninger Elever Lovpligtigt Forældrehenven. eller mgl. på samme Primært forældre Nej Tabulex fraværssystem, kl. lærer ved stort fravær Viceskoleleder, kl.lærer ved stort fravær Dagligt Til eleven udskrives

Uni-login Elever + forældre Lovpligtigt, adgang til div. portaler mv. UVM Automatisk v. skolestart Nej I offentligt lukket system Nej Ved skolestart Til eleven udskrives

Skolemælk Elever Korrekt omdeling Forældres henvendelse til Skolemælk Forældre Nej Modtages som mail, udlev.sedler udskiftes efter behov Skolens pedel (sortere mælken) Dagligt Udskiftes lb. Indtil elev frameldes ordning

Kontaktoplysninger + allergier Nye elever i SFO Kan kun afhentes af dem vi har kontaktoplysninger 

på. Forebyggelse af allergiske reaktioner

SFO skema ved skolestart, kontakt fra 

forældre

Forældre Nej SFO leder eller andre ansatte SFO personale Tilgang af ny elev Til forældre kontakter eller til elev slutter.

Nationale test Elever Mulighed for at vurdere fagtligt niveau Ministeriet   Elektronisk test Nej Evt. Kl.lærer til gennemsyn og evt. udleveres til forældre, se mail 

fra UVM den 11/11 2019

Evt. forældre og ledelse 1 gang årligt Efter behov

Prøver og eksamen Elever, udskoldning Lovkrav fra ministeriet Ministeriet krav og lærernes teksopgivelser 

danner grundlaget

Specifik prøve Nej Hos ministeriet og evt. viceskoleleder. Se UVM mail 11/11 2019 Den aktuelle lærer og ledelsen, adm. for indtastning Jf. ministeriets retningslinje Efter behov

Karakter og Optagelse.dk Elever, udskoldning Lovkrav fra ministeriet De aktuelle lærer + UU vejleder Indtastet af lærer, eksemen samt 

UU vejleder

Nej I elevsystem samt som fil på kontor PC. Se UVM mail 11/11 2019 Forældrene Jf. ministeriets retningslinje Karakter skal gemmes evigt

Følsomme personoplysninger
Handleplaner, personfølsomme Elever Skabe trivsel og ændre på handligsmønster Elev / lærer dialog Personligt Ja Hos kl.lærer, ressourcecenter og ledelse hvis behov - skrives i 

lukket grupper, elevlog tilknyttet unik adg.kode

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

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

Lægelig udtalelser Elever Underbygning af elevens behov ved særlig indsats Læge eller videreformidlet af forældre Aflev. af forældre/sikker mail Ja Ressourcecenter og ledelse Forældre, ledelse og ressourcencenter Lejlighedsvis Til eleven stopper på skolen, eller sålænge relevant

Referater fra møder Elever For at bevarer historikken både ift. forældre og evt. 

eksterne samarbejdspartner.

Lærer, samtale elev og/eller forældre samt 

eksterne samarbejdspartner.

Affødt af møde el.lign. Nej 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
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