
 

Samtykkeskjema: Registrering av kontaktpersoner for elever over 18  

Elev (SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER)            

Fornavn og mellomnavn  

Etternavn  

Fødselsdato  

Klasse  

Skoleår  

Dette skjema er for: 

• Elever på videregående skole som er over 18 år 

Dette skjema er ikke for: 

• Elever under 18 år (kontaktinformasjon på foresatte hentes automatisk 

inn, og de foresatte gis tilgang til skolens administrative system) 

• Elever under 18 år med fosterforeldre eller andre som har omsorgsansvar 

for barnet 

• Utveksling- og IB-elever under 18 år  

Når elever fyller 18 år, fjernes foresatte fra systemet. Skolen har da taushetsplikt overfor 

elevens foreldre. Skolen ser det imidlertid som en stor fordel at vi har tilgang til 

kontaktinformasjon til en eller flere kontaktperson(er) når det gjelder krise- og 

beredskapsarbeid, også for elever over 18 år.  

For å kunne registrere en kontaktperson direkte i løsningen, trenger vi fødselsnummer, 

navn og telefonnummer. Både elev og kontaktpersonen(e) må samtykke til at 

kontaktpersonen blir registrert.  

I noen tilfeller (se neste side) vil det være relevant å gi kontaktpersonen tilgang det 

skoleadministrative systemet, for å kunne følge opp eleven.  

Agder fylkeskommune er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.  

Samtykke 
□ Jeg (kontaktperson) samtykker til at min kontaktinformasjon registreres i skolens 

system (fyll ut navn, fødselsnummer og mobiltelefon under)  

______________                    ______________________________________________ 

Dato                                         Elevens (verges) underskrift  

______________                    ______________________________________________ 

Dato                                                  Underskrift foreldre/kontaktperson                           

Forelder/kontaktperson  

Navn  

Fødselsnummer (11 sifre)  

Mobiltelefon  

Relasjon  



Samtykke: Gi tilgang til skoleadministrativt system for 

foreldre/kontaktpersoner 

Elev (SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER)            

Fornavn og mellomnavn  

Etternavn  

Fødselsdato  

Klasse  

Skoleår  

 

Opplæringsloven stiller krav til at skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som 

ikke er myndige, for å legge til rette for elevens læring og utvikling. Når eleven har fylt 

18 år har skolen taushetsplikt overfor elevens foreldre.  

I mange tilfeller vil det være til det beste for eleven at skolen samarbeider med hjemmet 

også etter at eleven er blitt myndig. En måte å gjøre det på er at elevens kontaktperson 

(f.eks. en forelder eller fosterforeldre) har tilgang til å følge opp eleven via skolens 

administrative system.  

I skolens administrative system har foresatte tilgang og kan se informasjon om sitt 

barns skolegang. Denne muligheten forsvinner når eleven fyller 18 år. 

I denne delen av skjemaet kan du som elev samtykke til om kontaktpersoner skal kunne 

logge inn i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Det er du selv som 

styrer hvilken informasjon kontaktpersonene skal få tilgang til.  

Agder fylkeskommune er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. 

Samtykke  
□ Jeg samtykker til at kontaktperson(ene) oppgitt under skal ha tilgang til VIS. Jeg 

bestemmer selv hvilken informasjon mine foresatte skal få tilgang til via menypunktet 

«Foresattilgang» i VIS.  

□ Jeg vet at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan endre det ved å gi 

beskjed til skolen. 

Kontaktperson (fyll ut) 

Navn  

Fødselsnummer (11 sifre)  

Mobiltelefon  

Relasjon  

 

 

______________                 ______________________________________________ 

Dato                                               Elevens (verges) underskrift 


