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Skolevurdering
Dette skema udfyldes af det lærerteam på skolen, der har undervist eleven.
Navn:
Skole:
Klasse:
Skemaet bidrager til, eleven får en optimal skolegang på idrætsskolen, Ullerup Bæk Skolen, afd.
Nørre Allé.
Skemaet er udfyldt af:
Afklarende spørgsmål

Enig

Eleven har et stabilt fremmøde
Eleven opfylder sine
forpligtelser i relation til lektier
Eleven udviser lyst til at lære og
gå i skole
Eleven har en stærk indre
motivation
Eleven er god til at opbygge
sociale relationer
Eleven kan arbejde
selvstændigt
Eleven har behov for ekstra
støtte

Med venlig hilsen
Jakob Asmussen
Leder af Idrætsskolen
Tlf.: 72 10 58 32
Mail: jakob.asmussen@fredericia.dk

Uenig
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Samtykkeerklæring ved skoleskift
Dette skema udfyldes af forældre.
Nedenstående ønsker at skifte skole til Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé pr.
Med forældrenes samtykke kan ovenstående skole indhente oplysninger om eleven, såfremt
skolen vurderer ikke at have fået tilstrækkelige oplysninger om elevens skolegang, heriblandt:
-

Udtalelse fra elevens tidligere og nuværende lærere/skole(r)
Elevplan
Fremmødeprotokol

Elevens navn:
Nuværende skole:
CPR.nr:
Jeg har tillige læst og accepteret ”Bemærkninger til samtykkeerklæring”, der findes på sidste side.
Dato

Forældre/værges underskrift
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Bemærkninger til samtykkeerklæring
Oplysningspligt til samtykkeerklæring
Fredericia kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig.
Kommunen følger reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.
Formålet med behandling af dine data
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til
sagsbehandlingen fremgår af samtykkeerklæringen. Hvis vi videregiver dine data til andre
databehandlere, fremgår det af brevet.
Opbevaring af dine personoplysninger
Fredericia Kommune opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af
den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Fredericia Kommune sletter
dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har giver samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver
tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår af samtykkeerklæringen. Hvis du vælger at trække dit samtykke
tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund
af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis di trækker dit
samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt.
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder. Ret til at se oplysninger, ret til
berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af
behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.daatatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, Mai-Brit Berg, på følgende måder:
• Sikker Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21150
• På e-mail: datasikkerhed@fredericia.dk
• På telefon: 7210 7161
• Ved brev: Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, kommunen
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

