
Kære forældre
Vi inviterer jer til et 
møde, da vi gerne 
vil drøfte med jer, 
hvordan vi bedst 
kan støtte jeres 
barn til at trives.



Hvem er med til mødet?

Til mødet vil der være:
• To medarbejdere fra institutionen
• En sundhedsplejerske
• En socialrådgiver
• En psykolog

Der kan være andre fagpersoner med til mødet, hvis det 
er relevant. I er velkomne til at invitere andre voksne 
med, som har en særlig betydning for jeres barn. 
Sammen kan vi desuden vurdere om jeres barn skal 
deltage i mødet.

Hvordan foregår mødet?
Til mødet får I og jeres barn først og fremmest mulighed 
for at sætte ord på jeres oplevelser. Derefter taler vi om, 
hvordan vi konkret kan støtte jeres barn i hverdagen.

Næste møde: __________________________________            
 Dato/tid

Hvis i har spørgsmål, kan i kontakte jeres barns insti-
tution /skole



Behandling af personoplysninger
I forbindelse med mødet, og i det koordinerede sam-
arbejde om og med jeres barn, behandler vi en række 
personoplysninger. Det drejer sig om både almindelige og 
fortrolige personoplysninger (CPR-nummer, navn, kon-
taktoplysninger mv.) samt personfølsomme oplysninger 
(eksempelvis helbredsoplysninger).

Oplysningerne kan blive udvekslet tværfagligt mellem 
relevante fagpersoner og institutioner. Foruden de faste 
deltagere på møderne (repræsentanter fra institutio-
nen, sundhedsplejerske, socialrådgiver og psykolog) kan 
øvrige fagprofessionelle inddrages i samarbejdet, hvis det 
vurderes relevant. Det kan være en børnefysioterapeut, 
ressourcepædagog, tale-/hørekonsulent, to-sprogs kon-
sulent, læse-, matematik- eller trivselsvejleder, udviklings-
konsulent, børne- og ungekonsulent, UU-vejleder eller 
ungdomskonsulent (SSP).

Kontakt og uddybende spørgsmål 
Hvis I er i tvivl om, hvordan vi behandler jeres barns op-
lysninger, er I velkomne til at kontakte jeres barns institu-
tion/skole.
Ved uddybende spørgsmål vedrørende Vejen Kommunes 
behandling af personoplysninger, kan Vejen Kommunes 
DPO (databeskyttelsesrådgiver) 
kontaktes via dpo@vejen.dk.



Jeres rettigheder
Som forældremyndighedsindehaver har I ret til at få 
indsigt i institutionens/kommunens behandling af oplys-
ninger om jeres barn. I har ret til at gøre indsigelse, hvis 
I mener, at vi behandler for mange oplysninger eller har 
noteret ukorrekte oplysninger.

Klagevejledning
Kan vi ikke imødekomme jeres indsigelse, eller er I util-
freds med besvarelsen af jeres indsigelse, har I mulighed 
for at klage til Datatilsynet over institutionens behandling 
af personoplysninger om jeres barn. I kan finde klage-
vejledning og anden vejledning om databeskyttelse på 
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hjemler og relevant lovgivning
• Sundhedsloven, §123
• Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, litra e
• Folkeskoleloven, §35
• Vejen kommunes sammenhængsplan: https://vejen.

dk/sammenhaengsplan-0-18-aars-omraadet/
• Vejen Kommunes ”handleguide” (åbner som pdf): 

https://vejen.dk/handleguide.dk


