Barnets navn og klasse
Dato

Barnets cpr-nummer

Samtykke til
sundhedsplejens generelle
tilbud på skoler

Sundhedsplejen anmoder hermed om samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens
generelle tilbud
Sundhedsplejen i Vejle Kommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser (syn, hørelse, højde, vægt,
sundhedsprofiler o a.) og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin.
Da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftlig samtykke til, at dit barn
må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet. Sundhedsplejens generelle tilbud kan
læses på Vejle Kommunes hjemmeside/Sundhedsplejen.
Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via skoleintra. På den måde har
du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale med hende inden, hun skal tale med dit
barn.
Sundhedsplejen skal stadig indhente samtykke til ekstra undersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i
skoleforløbet.
Hvis dit barn skifter til en ny skole udenfor Vejle Kommune, vil der altid skulle indhentes nyt samtykke. Du kan på
ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke.

Samtykkeerklæring og underskrift
Jeg giver hermed mit samtykke til, at mit barn deltager i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele mit
barns skoleforløb i Vejle Kommune
Jeg ønsker ikke at give samtykke til, at mit barn deltager i sundhedsplejens generelle tilbud
Dato og underskrift og cpr-nummer

Med venlig hilsen
Kontaktperson

Sundhedsplejen i Vejle Kommune
Nyboesgade 35 B
7100 Vejle
Tlf.: 76 41 56 11

Dato og underskrift

Du bedes underskrive samtykkeerklæringen og returnere den til klasselæreren eller
sundhedsplejersken på skolen.
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Samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af
persondataloven.
Af persondataloven § 3, nr. 8, fremgår det, at
der ved samtykke forstås enhver frivillig,
specifik og informeret viljestilkendegivelse,
hvorved den registrerede indvilger i, at

oplysninger, der vedrører den pågældende
selv, gøres til genstand for behandling. De
kan tilbagekalde et samtykke til indhentning
af oplysninger, jf. persondatalovens § 38.
Et samtykke bortfalder, når sagen er
færdigbehandlet.

Uddrag af Sundhedsloven
Forebyggende sundhedsydelser til børn og
unge § 120. Kommunalbestyrelsen bidrager
til at sikre børn og unge en sund opvækst og
skabe gode forudsætninger for en sund
voksentilværelse.
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges,
så der dels ydes en generel forebyggende og
sundhedsfremmende indsats, dels en
individorienteret indsats, der retter sig mod
alle børn, samt en særlig indsats, der specielt
tager sigte på børn med særlige behov.

§ 121. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle
børn og unge vederlagsfri
sundhedsvejledning, bistand samt
funktionsundersøgelse ved en
sundhedsplejerske indtil
undervisningspligtens ophør.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle
børn og unge i den undervisningspligtige
alder to vederlagsfri forebyggende
helbredsundersøgelser ved en læge eller
sundhedsplejerske.

Frikommuneforsøg
Som led i frikommuneforsøget har Vejle Kommune fået mulighed for at smidiggøre
arbejdsgangene. Det betyder, at forældrene underskriver et samtykke til sundhedsplejens generelle
tilbud for hele skoleforløbet, i stedet for som før, at skulle indhente samtykke ved hver undersøgelse
og sundhedssamtale. Læs mere om frikommuneforsøget på Vejle Kommunes hjemmeside.
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