Samarbeid med hjemmet

Samtykke fra elever over 18 år
For å kunne fortsette praksisen med skole-/hjem-/elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves
det et samtykke fra elev og foresatt. I praksis betyr det at dialogen om elevens læring, tilstedeværelse
og eventuelle hendelser i skolen videreføres. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik
praksis, ber vi om at det signeres på dette skjemaet som leveres skolen.
Jeg bekrefter herved at jeg ________________________________________ født ______________
tillater Åssiden videregående skole fortsatt kan ha kontakt med min(e) foresatte
___________________________________

____________________________________

(foresatt 1)

(foresatt 2)

også etter at jeg har fylt 18 år. Meldinger o.a. kan også sendes hjem til mine foresatte.
Jeg gir også samtykke i at foresatte skal kunne få informasjon ved pålogging til VIS, og at mine foresatte
ønsker dialog med skolen gjennom VIS. Skjema for kontaktopplysninger er utfylt.
Jeg samtykker i at kontaktopplysninger om mine foresatte kan være registrert i Visma InSchool
etter at jeg fyller 18 år.
Jeg samtykker til at mine foresatte kan logge på Visma InSchool for å se informasjon om meg
også etter at jeg fyller 18 år.
Jeg vet at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykket ved å gi
informasjon til kontaktlærer. Eleven kan også styre hva foresatte får tilgang til foresatte kan nå gis
tilgang til informasjon om elevens personalia, timeplan, klasser og grupper, kontaktopplysninger,
historikk og læreplan i fag eleven har.
Det bekreftes at denne tillatelsen gjelder for skoleåret 2020/21.
_____________________
(sted)

__________

________________________________

(dato)

(underskrift elev)

Formål og hjemmelsgrunnlag:
Opplæringsloven stiller krav til at skolen skal holde kontakt med foreldre/foresatte til elever som ikke er myndige, for å legge
til rette for elevens læring og utvikling. Når eleven har fylt 18 år har skolen taushetsplikt overfor elevers foreldre. I mange
tilfeller vil det være til det beste for eleven at skolen samarbeider med hjemmet også etter at eleven er blitt myndig. For at vi
skal kunne gjøre det må skolen få samtykke fra deg som elev til dette. Samtykket skal beskrive hvilken informasjon vi kan dele
med foreldre/pårørende, jf. forvaltningsloven § 13 a, nr.1 og personopplysningsloven artikkel 6 (1) (a).

Skjema for utfylling av foresattes kontaktopplysninger
Gjennom denne registreringen samtykker foresatt i at kontaktopplysninger registreres i Visma InSchool,
som da gir den foresatte tilgang til å logge seg på løsningen via Id-porten. Vi gjør oppmerksom på at for
at de foresatte skal kunne logge seg på VIS, må de ha en sikker pålogging, som bekrefter ID til den som logger
seg på. Ettersom fødselsnummer er nødvendig for en kobling mot MinID, er dette noe som må registreres
inn i VIS for at foresatte skal kunne logge seg på gjennom bruk av ID-porten. Når eleven avslutter opplæringen
på den videregående skolen vil foresattes kontaktopplysninger slettes.
Den foresatte kan registrere mobilnummer og/eller epost, til bruk i dialogen med skolen, hvor det
gjøres oppmerksom på at Viken fylkeskommune benytter en egen nettleverandør (Link Mobility) til
ekstern SMS tjeneste.

Skolen gis tilgang til å opprettholde en gjensidig dialog om min sønn/datters skolegang, herunder
tilstedeværelse i opplæringen, eventuelle utfordringer i læringsarbeidet og eventuelle hendelser i
skolen.
Foresatte gis via sin tilgang til VIS i utgangspunktet tilgang til informasjon om elevens personalia,
timeplan, klasser og grupper, kontaktopplysninger, historikk og læreplan i fag eleven har. Men det gjøres
oppmerksom på at den enkelte elev kan styre dette selv, gjennom å skru av eller på disse
tilgangsområdene.
Samtykket avtales med varighet for innværende skoleår, men det presiseres at samtykket kan sies opp
av den foresatte når den foresatt selv ønsker det. Den foresatte bes da kontakte skolen selv og
informere om dette. Det er hele veien en forutsetning at eleven har samtykket til at kontakten mellom
skolen og foresatt (e) kan videreføres.

Foresattinformasjon
Foresatte 1:
(SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER)
Fornavn og mellomnavn
Etternavn
Fødselsnummer
Mobilnummer
E-postadresse
Adresse
Postnummer/Sted

Jeg samtykker i at kontaktopplysninger om meg kan være registrert i Visma InSchool etter at min
sønn/datter fyller 18 år.
______________
Dato

__________________________________________________________
Underskrift foresatte 1

Foresatte 2:
(SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER)
Fornavn og mellomnavn
Etternavn
Fødselsnummer
Mobilnummer
E-postadresse
Adresse
Postnummer/Sted

Jeg samtykker i at kontaktopplysninger om meg kan være registrert i Visma InSchool etter at min
sønn/datter fyller 18 år.
______________
Dato

__________________________________________________________
Underskrift foresatte 2
Utfylt skjema leveres administrasjon for arkivering i elevens opplæringsmapppe.

