
BILAG 3
SAMTYKKEERKLÆRING

Returneres til Lær for Livet senest 31. marts 2022. 

Samtykkeerklæringen sendes krypteret til Charlotte Boe Hede på charlotte@laerforlivet.dk eller via 

LFL’s e-Boks, CVR-nr. 35422544.

Undertegnede forældremyndighedsindehaver(e)

Videndeling og faglig drøftelse

giver hermed samtykke til en eller flere af nedenstående forhold vedrørende barnet:

Fulde navn:

Ved afkrydsning af dette felt giver jeg/vi, som forældremyndighedsindehaver(e), ved underskrift af 
nærværende erklæring samtykke til, at repræsentanter fra skoleforvaltningen og socialforvaltningen 
indgår i tværfaglige drøftelser og udveksle relevante og nødvendige personoplysninger om barnets 
faglige, sociale, helbredsmæssige og personlige udvikling samt læringsbehov med Lær for Livet. 

•  Faglig udvikling: At der udveksles oplysninger om, hvad barnet lærer og har lært i skolen, i Lær 
for Livet og i samvær med mentor. Samt løbende udveksling og opfølgning på gennemførelse af 
Folkeskolens Afgangsprøve og overgang til ungdomsuddannelse.

•  Sociale behov: At der udveksles oplysninger om barnets trivsel i sociale sammenhænge, med 
kammerater og voksne i hverdagen, samt hvordan det går i skolen, Lær for Livet og i samvær med 
mentor.

•  Helbredsoplysninger: At der udveksles oplysninger om barnets helbred, herunder om barnet har en 
diagnose, der skal tages hensyn til i forbindelse med deltagelsen i Lær for Livet.  

•  Personlig udvikling: At der udveksles oplysninger om barnets personlige udvikling, herunder 
særlige behov for opmærksomhed og støtte, således at barnet opnår optimalt udbytte af 
deltagelse i Lær for Livet.

•  Læringsbehov: At der udveksles oplysninger om barnets særlige læringsbehov, så barnets 
udvikling støttes bedst muligt. Det kan eksempelvis være støtte og opmærksomhed på specifikke 
individuelle udfordringer ved læring.

Barnets navn:

Barnets cpr.nr.:

Fulde navn:



Brug af billeder og videooptagelser

Samarbejde mellem mentor og skole

Sammen med samtykket udleveres Lær for Livets privatlivspolitik for børn og forældremyndighedsindehavere.
Dit samtykke til de ovennævnte formål kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte Lær for Livet på 
kontakt@laerforlivet.dk.

Ved afkrydsning af dette felt, giver jeg/vi ved underskrift af nærværende erklæring desuden samtykke 
til, at Lær for Livet må bruge billeder og videooptagelser af barnet taget i forbindelse med deltagelse 
i programmet, eksempelvis på sociale medier, annoncer, brochurer og Lær for Livets hjemmeside. 

•  Samtykke til at Lær for Livet må anvende fotos og videoklip på deres website og på sociale medier 
samt i forbindelse med eksempelvis brochurer om Lær for Livet. Fotos og videoklip anvendes kun 
af Lær for Livet i direkte forbindelse med programmet.

Ved afkrydsning af dette felt giver jeg/vi, som forældremyndighedsindehaver(e), ved underskrift af 
nærværende erklæring samtykke til, at Lær for Livet må dele barnets skolekontaktoplysninger med 
mentor, så mentor og skole kan udveksle oplysninger om barnets læringsbehov, så barnets udvikling 
støttes bedst muligt.

Dato og sted:

Underskrift: Underskrift:

NB: Ved delt forældremyndighed skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive erklæringen.  
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