Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten – elev/studerende under 18 år
Jeg og min forælder/mine forældre giver hermed samtykke til, at test med Ordblindetesten, som jeg har gennemført på
denne skole/dette uddannelsessted:
_____________________________________________________________________________________
kan videregives til denne eller disse skoler/uddannelsessteder (sæt gerne flere krydser):
o Anden grundskole_____________________________________________________________________
(navn på skole)
o Ungdomsuddannelse___________________________________________________________________
(navn på uddannelsessted)
o Forberedende grunduddannelse___________________________________________________________
(navn på uddannelsessted)
Resultatet af Ordblindetesten opbevares elektronisk i et lukket system, som kun kan tilgås af testvejledere med særlige
rettigheder via UNI-Login og NemID ved den skole eller det uddannelsessted, hvor jeg er elev eller studerende og
tilknyttet via mit UNI-Login.
Når jeg skifter skole eller uddannelsessted, vil den tidligere skole/det tidligere uddannelsessted ikke længere have adgang til
mit resultat af Ordblindetesten. Den nye skole/det nye uddannelsessted kan indhente nærværende samtykkeerklæring fra
mig og dermed få adgang til resultatet af min test med Ordblindetesten.
Resultatet af Ordblindetesten opbevares i det lukkede system i 15 år, så testresultatet er tilgængeligt, mens jeg er i
uddannelsessystemet. Efter 15 år slettes mine oplysninger i Ordblindetesten. Hvis oplysningerne ønskes slettet før 15 år,
skal jeg henvende mig til Børne- og Undervisningsministeriet, jævnfør kontaktoplysningerne i Vejledning til
Ordblindetesten.
Med denne samtykkeerklæring giver jeg og min forælder/mine forældre tillige samtykke til, at resultatet af min test med
Ordblindetesten må videregives til følgende myndigheder med det formål at vurdere mit støtte- og/eller
undervisningsbehov (sæt gerne flere krydser):
o Kommune ___________________________________________________________ (navn på kommune)
til anvendelse i hhv. UU-vejledningen, PPR (børn og unge) samt Beskæftigelsesforvaltningen, Social-, Sundhed- eller
Ældreforvaltningen. Ved videregivelse internt i kommunen eller mellem kommunen og en selvejende institution i
forbindelse med en ansøgningssag skal kommunen indhente mit samtykke.
o Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for behandling af ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS).
Jeg og min forælder/mine forældre er orienterede om, at nærværende samtykkeerklæring opbevares i underskrevet stand
på skolen/uddannelsesstedet. Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage inden test med Ordblindetesten. I
dette tilfælde skal jeg og min forælder/mine forældre kontakte den skole/det uddannelsessted, hvortil jeg og min
forælder/mine forældre har givet nærværende samtykke.
Elev/studerendes underskrift:
Dato: ___________________________ Cpr.nr.: _____________________________________________
Underskrift: ___________________________________________________________________________
Forælder/forældre/værges underskrift, hvis elev/studerende er under 18 år
Dato: ___________________________Underskrift: ___________________________________________
Dato: ___________________________Underskrift: ___________________________________________

