
Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten – elev/studerende under 18 år 

Samtykke og uddannelsessteder 
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)  
 
Når jeg skifter skole eller uddannelsessted, vil den nye skole/det nye uddannelsessted have adgang til mit testresultat fra 
Ordblindetesten. De dataansvarlige skoler/institutioner/kommuner udveksler oplysninger om mit samtykke til test og 
videregivelse af resultater.   
 

Videregivelse til myndigheder 
 
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).  
 

Opbevaring af samtykke 
 
Jeg og min forælder/mine forældre er orienterede om, at nærværende samtykkeerklæring opbevares i underskrevet stand 
på skolen/uddannelsesstedet. Vi har endvidere fået udleveret ’Oplysningspligten i Ordblindetesten’ (oplysning efter art. 13 
og 14 i databeskyttelsesforordningen1 i forbindelse med gennemførelse af Ordblindetesten), hvorved jeg er orienteret om 
mine rettigheder.  
 
Elev/studerendes underskrift: 
 
Dato: ___________________________  Cpr.nr.: _____________________________________________  
 
Underskrift: ___________________________________________________________________________  
 
 
Forælder/forældre/værges underskrift, hvis elev/studerende er under 18 år  
 
Dato: ___________________________Underskrift: ___________________________________________ 
 
Dato: ___________________________Underskrift: ___________________________________________ 

                                                           
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede 
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