
Dataregistrering på Nr. Asmindrup Friskole—elever og forældre 

Indmeldelsesblanket, 

elektronisk, sikker mail 

Indmeldelsesblanket, 

papirudgave 

Oplysninger bruges til op-

rettelse af forældremailkar-

totek i Ofice365 

Oplysninger indtastes i 

Dansk Skoledata 

Oplysninger bruges til 

Webkarakterer/Portal 

Oplysninger kan tilgå 

Kommune 

Oplysninger kan tilgå SU-

styrelsen med samtykke 

fra forældre 

Modtages på skole-

kontoret 

Følgende overføres til Office 
365—elevlicenser: 

• Elevnavn og årgang 
• Der oprettes brugernavn og  

adgangskode (UNI-login) 

Indmeldelsesblanket 

udskrives og opbeva-

res i elevmappe i 

aflåst arkivskab 

Oplysninger bruges 

til oprettelse i STIL/

UNI-C (UMV) 

Oplysninger bruges 

til oprettelse som 

bruger i Ofice365 

Oplysninger bruges til 

Optagelse.dk 

Oplysninger til studietur i 

8. klasse 

Oplysninger bruges til op-

rettelse af Klasselister—

Offentliggørelse kræver 

forældresamtykke. 

Pasnummer udleveres til 

rejsearrangør. Særligt 

samtykke indhentes. 

Forespørgselsblanket—

elektronisk, sikker mail Modtages på skole-

kontoret 

Forespørgselsblanket 

udskrives og opbeva-

res i aflåst arkivskab. 
Forespørgselsblanket—

trykt 

Følgende registreres elektro-
nisk og i elevmappen: 

Alle relevante oplysninger vedr. 
elevens faglige og sociale udvik-
ling.  
eksempelvis: 
•  hændelser/logbog,  
• statusskrivelser,  
• referater af møder,  
• PPR udtalelser. 
• Sygdom 

 

 

Elever 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 
• Tidligere skole/børnehave 
• Bemærkninger, herunder 

helbredsoplysninger 
 

  
Forældre/Værge 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 
• Forældremyndighed 
 

Følgende oplysninger indhentes via indmeldelsesblanket: 

 

Elever 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 

• Karakterer 
 
  

Forældre/Værge 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 
• Forældremyndighed 
 

Følgende oplysninger overføres til Dansk Skoledata: 



Dataregistrering på Nr. Asmindrup Friskole—Ansatte 

Oplysninger bruges til oprettel-

se af Ofice365 Personalelicens 

Oplysninger indtastes i 

Dansk Skoledata 
Personoplysninger udveksles med Kom-

mune, eksempelvis i forbindelse med 

refusioner ved sygdom og barsel. 

Personoplysninger udveksles med SU-

styrelsen / Fordelingssekretariatet i 

forbindelse med vikarrefusioner Modtages på skole-

kontoret 

Ansættelseskontraopbevares 

i personalemappe i aflåst 

arkivskab samt i elektronisk 

mappe 

Ansættelseskontrakt, trykt, 

udfyldes og underskrives af 

medarbejder 

Oplysninger bruges til Intern 

telefonliste (navn, arbejdsmail 

telefonnummer) 

Oplysninger bruges til offentli-

ge Klasselister (navn, arbejds-

mail telefonnummer) 

Ansøgninger, trykt 

Ansøgninger, digitalt, sikker mail 

Modtages på skole-

kontoret 

Opbevares elektronisk—

Sharepoint,  

Opbevares 3 måneder 

Opbevares i papirformat i 

aflåst arkivskab 

Opbevares 3 måneder 

Personoplysninger udveksles med SKAT, 

i forbindelse med udbetaling af løn. 

Personoplysninger udveksles med UVM/

STIL,  i forbindelse med UNILOGIN. 

Følgende overføres til Office 
365—personalelicenser: 

• Personalenavn 
 

Følgende registreres elektro-
nisk og i personalemappe: 

Relevante oplysninger vedr. 
medarbejderens arbejdsforhold.  
 
eksempelvis: 
• Referater af medarbejderud-

viklingssamtaler og møder  
• Helbredsoplysninger 
• Sygefravær 

 

 

Følgende oplysninger indhentes via an-
sættelseskontrakt og ansættelse: 

Personale 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 

• Bankoplysninger 

• Anciennitet 

• Navn og telefonnummer på vigtige kon-

taktpersoner 

 
Følgende oplysninger overføres til Dansk 
Skoledata: 

Personale 

• Navn 

• CPR.NR. 

• Adresseoplysninger 

• Email 

• Kommune 

• Telefonnr. 

• Bankoplysninger 

• Anciennitet 

Dataregistrering på Nr. Asmindrup Friskole—Ansøgere 


