
 
 

Ungdomsskolens 8 + 9.kl.♦ Hovmestervej 30b ♦ 2400 København NV ♦ Tlf.. 38 87 83 09 / 24 52 81 74  
  

Skolens vejleder: Nadja Seline Dahms             Tlf.: 51 14 33 41           mail: y36z@buf.kk.dk 

Der skal indhentes/vedlægges følgende akter/bilag, som kan danne grundlag for vurdering af ansøgningen (vær 

opmærksom på at det kræver samtykke fra forældrene at få rekvireret de fleste bilag) 

 Forældrenes samtykke / partshøring (se næste side) 

 Elevplan (fra skole) 

 Uddannelsesplan (fra UU-vejleder) 

 Aktuel skoleudtalelse (fra skole) 

 Faglige og nationale test (fra skole) 

 Fraværsstatistik 

 Evt. en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) (fra psykolog fra elevens skoleområde)  

 Evt. underretninger fra skolen til Socialforvaltning/eller Politi, hvis foreligger 

 Evt. erklæring fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), hvis eleven er udredt 

 Evt. Børnefaglig Undersøgelse (§ 50) hvis foreligger   

 Elevens egne mål med at søge 8+9.klassen (uddybende)   

 ___/ ___/20___  

20___ 

 

Elevens adresse / kontaktoplysninger 

Cpr. Nr. 

                       

— 

Elevens navn 

 

Skolehistorik / klassetrin 

                        

Nuværende 

klassetrin 

                        

Klassetrin der søges om 

  

Nuværende/sidste skole /klassetrin 

Forældremyndighed 

   

Skoleleders navn og underskrift 

  

  

Vejleders navn og underskrift  

  

  

Mor    Far  Fælles 

Indstillingspapir til Ungdomsskolen 8 + 9. klasse 

Indstillingsdato 

  

  

Evt. sagsbehandler/kontaktperson 

Navn / tlf. / mail 

Skoleskiftkoordinator er underrettet 
Nej 

Ja 

Forældre / værge    adresse / tlf. / mail 

 

 



  

SAMTYKKEERKLÆRING 
- til udveksling af fortrolige oplysninger 

Jeg giver hermed samtykke til, at der udveksles fortrolige oplysninger om mit barn, samt at 

Ungdomsskolen må registrere informationer til internt brug. 

 

 

Barnets fulde navn (blokbogstaver)      Barnets cpr. nr. 

 

 

 

 

Formålet med udveksling af fortrolige oplysninger er: 

 
Optagelse på Ungdomsskolens 8-9. klasse, med start ____/_____/20___ 

 

 

 

 

Fortrolige oplysninger må udveksles mellem følgende parter:  

 
Socialforvaltningen, barnets tidligere skole(r) samt andre kommunale og statslige 

instanser og Ungdomsskolens 8-9. klasse, Hovmestervej 30B, 2400 Kbh. NV. 

 

 

 

 

Der kan udveksles fortrolige oplysninger om følgende: 

 
Barnets skolegang, herunder elevplaner, mødeprocenter, elevudtalelser, evt. ppv. mm. 
Derudover om hvorvidt der i SOF regi forefindes sagsmapper på den enkelte elev. 

 

 

  

 

 

Forældremyndighed (sæt x) Fælles       Mor       Far     Værge 

 

 

 

____/_____/20___ 

Dato, forældremyndighedsindehavers navn (blokbogstaver) og underskrift (print ud og skriv under) 

 

 

 

 

____/_____/20___ 

 
Dato, forældremyndighedsindehavers navn (blokbogstaver) og underskrift (print ud og skriv under) 

 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE   Børne- og Ungdomsforvaltningen 



 

UDDRAG AF RELEVANTE LOVE 

Uddrag fra Persondataloven 

 

§ 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis 

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, 

2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, 

som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af 

foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud 

for indgåelsen af en sådan aftale, 
3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, 

som påhviler den dataansvarlige, 
4) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes 

vitale interesser, 
5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i 

samfundets interesse, 
6) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, 

der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den 

dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne vide-

regives, har fået pålagt, eller 
7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den 

tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en 

berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke over-

stiger denne interesse. 
 (stk. 2-4 udeladt) 

 

§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk 

baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagfor-

eningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige 

og seksuelle forhold. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan 

behandling, 
2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes el-

ler en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågæl-

dende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke, 
3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af 

den registrerede, eller 
4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  
 (stk. 3-8 udeladt) 

 

§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles 

oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og 

andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, medmindre 

det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. 

Videregivelse kan dog ske, hvis 
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til 

videregivelsen, 
2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige 

interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der 

begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplys-

ningen angår, 
3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds 

virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden 

skal træffe, eller 
4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller 

virksomheds opgaver for det offentlige. 
 Stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver 

inden for det sociale område, må kun videregive de i stk. 1 nævnte 

oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i § 7, stk. 1, hvis 

betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis 

videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller 

nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller 

kontrolopgaver. 
 (stk. 4-7 udeladt) 

 

Uddrag fra Forvaltningsloven 
  

Tavshedspligt  

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har 

tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når 

en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet 

som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at 

hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige 

eller private interesser, herunder navnlig til: 
6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers inte-

resse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, 

herunder økonomiske, forhold, 
 (dele af stk. 1 og stk. 2-4 udeladt) 

 

 

Videregivelse af oplysninger til en anden 

forvaltningsmyndighed 
§ 28. For videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (person-

oplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i § 

5, stk. 1-3, §§ 6-8,  
§ 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling af 

personoplysninger, jf. denne lovs § 1, stk. 3. 

 

Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af 

stk. 1, må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når 
1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke, 

2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at 

oplysningen skal videregives, eller 
3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for 

myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal 

træffe. 

 

Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, 

specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, 

oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives. 

 

Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes. 

 

Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en 

selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter 

stk. 2. 
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