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BILAG 1
AFTALE OM VISITATION AF BØRN I 2023

Returneres til Lær for Livet senest 1. marts 2023.
Sendes krypteret til projektkoordinator Charlotte Boe Hede på charlotte@laerforlivet.dk eller  
via LFL’s e-Boks. Iht. rammeaftalen mellem Kommunen og Lær for Livet indgås følgende aftale for 
barn, der begynder i Lær for Livet Årgang 2023.

Angiv barnets navn og CPR. nr.:

Hvor bor barnet? (Sæt evt. flere krydser ud for nedenstående):

Navn: 

Navn(e):

Navn(e):

Adresse:

Adresse:

Angiv evt. bopæl nr. 2: 

Postnummer:

Postnummer:

Telefon:

Telefon:

CPR. nr.:

By:

By:

Mail:

Skal udfyldes

Mail:

Hos morHos mor og far Hos far

På skift Hos pleje-/netværksplejefamilie Deltid i plejefamilie

På opholdssted. Angiv navn på opholdssted:

Angiv kontaktoplysninger på forældre, plejeforældre eller opholdssted.  
Alle kontaktinformationer skal udfyldes inden visitering: 
(Hvis barnet bor på opholdssted, angiv navn og kontaktinformationer på barnets kontaktperson)
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Angiv barnets sagsbehandler i kommunen:

Vær opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at betale transportomkostninger ifm. Learning Camps. 
Det forudsættes samtidig, at forældre/anbringelsessteder selv bringer og henter ifm. camps. Hvis det ikke 
er muligt, skal kommunen inden campen lave aftale med forældre/anbringelsessteder om transporten og 
efterfølgende meddele dette til Lær for Livet.

Hvem i kommunen skal LFL kontakte ved manglende kontakt til hjemmet, mens barnet er på LC1?

Navn og titel:

Navn og titel:

Direkte telefon:

Direkte telefon:

Mail:

Mail:

Primær årsag til tilmelding til Lær for Livet:

Angiv kommunens EAN nr. til elektronisk faktura:

EAN nr.:

Taler barnets forældre/plejeforældre dansk?

Ja
Nej (Hvis nej, er det kommunens ansvar at stille tolk til rådighed, 
når der visiteres et barn fra en ikke dansktalende familie)

Angiv hvem af forældrene, der har forældremyndigheden:

Mor Far Begge
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Angiv barnets skoleoplysninger:

Skolens navn:

Barnets klassetrin i indeværende skoleår: 

Navn på barnets kontaktlærer: 

Navn på ansvarlig leder: 

Anden kontaktperson på skolen ( fx. AKT, pædagog, inklusion ) :

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Mail:

Mail:

Mail:

Angiv evt. støttekontaktperson, familiebehandler, bisidder m.m., der skal modtage oplysninger fx 
invitationer og lign.:

Kommunen forpligter sig til at meddele Lær for Livet, hvis der er nye oplysninger om barnet, fx at barnet 
flytter skole, anbringelsessted eller kommune.

Navn og titel:

Navn:

Telefon:

Telefon:

Mail:

Mail:

Vigtig viden og opmærksomhedspunkter ifm. barnets deltagelse fx eksisterende handleplaner 
eller startegier, som barnet er tryg ved i hverdagen:
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Kommunens medfinansiering pr. barn, der begynder i Lær for Livet i 2023, er i alt 164.105 kr. Prisen dækker hele den 
periode, hvor barnet deltager i programmet – dvs. i alt seks år. Beløbet PL-reguleres årligt. Betalingen sker i årlige rater 
baseret på aktiviteterne i LFL. For børn med start i 2023 betyder det en betaling på 58.231 kr. i det første år og 21.175 kr. i 
hvert af de efterfølgende år (niveau 2023).

Hvis et barn forlader programmet, stopper betalingen det følgende år, uanset hvornår barnet stopper. 

Lær for Livet fremsender elektronisk faktura, hvorefter kommunen betaler beløbet jf. den forfaldsdato, der er anført. 
Kommunen er forpligtet til at orientere forældremyndighedsindehaver(e) og evt. anbringelsessted om, at barnet optages 
i Lær for Livet. Desuden er kommunen forpligtet til at sørge for, at Lær for Livet får adgang til oplysninger om barnets 
skolegang (karakterer og/eller udtalelser, fravær, støtte i undervisningen mv.) samt andre oplysninger om barnets 
personlige forhold, som er nødvendige for at varetage barnets interesser under deltagelse i programmet, samt for at 
kunne dokumentere indsatsens effekt (fx gennem interview med lærer, anbringelsessted eller forældre mv.). Se bilag 3.

Kommunen indestår for, at videregivelsen af ovennævnte oplysninger sker i overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne (GDPR), herunder at forældremyndighedsindehaver(e) har fået meddelelse om og i videst muligt 
omfang givet samtykke til, at kommunen videregiver personlige oplysninger om barnet og om eventuelle familieindsatser 
til Lær for Livet, samt at forældremyndighedsindehaveren bliver gjort bekendt med formålet med at videregive 
oplysningerne. ”Privatlivspolitik for Lær for Livet (Forældremyndighedsindehaver og Børn)” er vedlagt. Se bilag 2.

Lær for Livet forpligter sig til at sikre, at der foreligger de nødvendige tilladelser fra Datamyndighederne til, at Lær for 
Livet kan behandle ovennævnte oplysninger. Lær for Livet forpligter sig desuden til at sikre, at der indhentes samtykke fra 
forældremyndighedsindehaveren, inden der kan ske offentliggørelse af billedmateriale af det enkelte barn på hjemmesider mv.

Efter hver camp sender Lær for Livet en overordnet beskrivelse af campens indhold samt en kort orientering om det 
enkelte barns deltagelse. 

Lær for Livet kan sende en statusskrivelse til barnets sagsbehandler ifm. de aktiviteter, barnet indgår i, hvis Lær for 
Livet observerer, at barnet kan have behov for særlig støtte. Dette sker for at informere sagsbehandler om evt. vigtige 
observationer. Lær for Livet vil forinden have orienteret hjemmet om skrivelsens indhold og forsendelsen af samme.

I øvrigt henvises til indholdet i den indgåede rammeaftale.
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