Skaugdalsvegen 955, 7100 RISSA

tlf.: 45600799

e-post: post@skms.no

Fullmakt til å innhente personopplysninger
For å oppfylle friskolelova § 3-4 og § 3-6 (om tilrettelagt undervisning og spesialundervisning), ønsker
skolen å hente inn personopplysninger fra tidligere skole, barnehage og lignende. Dette for å kunne
tilrettelegge undervisningen på best mulig måte.
Vi ber derfor om tillatelse til å innhente personopplysninger fra tidligere skole / barnehage.
Foreldre/foresatte som ikke ønsker å gi en slik godkjenning, leverer dette skjemaet blankt.

Forespørselen gjelder følgende elev:
Personopplysninger om elev
Fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsdato

Etternavn

Personnummer
Fornavn og mellomnavn

Mor (Etternavn, Fornavn)
Far (etternavn, Fornavn)

Jeg/vi aksepterer at tidligere barnehage/skole
gir informasjon om eleven til Skaugdalen Montessoriskole SA
Sted/dato: ………………………………………………….
Underskrift foreldre/foresatte:
Mor:………………………………………………………
Far………………………………………………………..

Ønsker du mer informasjon, se:
• Datatilsynet (www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/)
• Personopplysningsloven (Lov av 15. juni 2018)
• Friskolelova (Lov av 4. juli 2003)

Skaugdalsvegen 955, 7100 RISSA

tlf.: 45600799

e-post: post@skms.no

Opplysninger som har betydning for undervisningen.
Det er viktig å få en godkjenning fra foreldre/foresatte om at skolen kan innhente opplysninger fra
tidligere skole/barnehage, selv om det blir gitt utfyllende opplysninger på denne siden.
Andre opplysninger:
Kryss av for valgt alternativ

1. Vi godkjenner at det legges ut bilde av vårt barn på skolens hjemmeside på internett og
på skolens eksterne facebookside. Dette gjelder ikke nærbilde av barns ansikt. Navn,
fødselsnummer eller adresse nevnes aldri.

□

Ja

□

Nei

2. Vi godkjenner at det legges ut bilde av vårt barn på skolens lukka facebookgruppe for
kommunikasjon mellom heim og skole

□

Ja

□

Nei

3. Vi godkjenner at vårt barn kan bli fotografert i forbindelse med skolens aktiviteter og
arrangement, og at disse kan benyttes i skolens informasjons- og annonsemateriell

□

Ja

□

Nei

4. Vi godkjenner video/foto til internt bruk ved skolen

□

Ja

□

Nei

5. Vi godkjenner at vårt barn blir fotografert av presse

□

Ja

□

Nei

6. Vi godkjenner at adresse, mobilnummer og e-postadresse deles med andre foresatte

□

Ja

□

Nei

7. Vi godkjenner at barnets fødselsdato blir opplyst om internt, og fødselsdag blir markert

□

Ja

□

Nei

7. Vi godkjenner at vårt barn kan sitte på privatbil (hos ansatte eller andre foresatte)

□

Ja

□

Nei

8. Vi godkjenner at vårt barn kan bli evaluert i skolens spesialpedagogiske team

□

Ja

□

Nei

9. Vi godkjenner at skolens ansatte kan gå gjennom vårt barns private eiendeler ved
mistanke om brudd på skolens ordensreglement

□

Ja

□

Nei

10. Vi ønsker plass for vårt barn ved skolens SFO-ordning

□

Ja

□

Nei

(Eget søknadsskjema må sendes inn)

Helseopplysninger som er relevante for skolen (allergier, sykdom etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Andre opplysninger som er relevante for skolen (også hvis dere ønsker SFO)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

