Blanketten fylls i på datorn och skickas till:
Berörd skola

Medgivande för person som inte är vårdnadshavare att delta i IUP samtal
eller liknande situation som omfattas av sekretess
Elevens uppgifter
Elevens namn
Personnummer

Aktuell situation (t.ex. IUP samtal) och namn på den utomstående som ska få ta del av information om
eleven

Aktuellt datum (t.ex. datum för samtalet)

Information

En vårdnadshavare får endast ta med någon annan som inte är vårdnadshavare till barnet, t.ex. en ny
sambo, på samtal kring barnets utveckling och dylikt om det finns skriftligt medgivande från båda
vårdnadshavare för barnet. Medgivandet diarieföras på respektive verksamhet. Det ska finnas ett
medgivande för varje tillfälle.
Att skriftligt medgivande behövs beror på att det är endast vårdnadshavarna som har rätt att hantera sitt
barns skolgång eller barnomsorg. Det är också vårdnadshavarna som gemensamt ska fatta beslut som rör
barnet, t.ex. upphävande av sekretess, vilket detta är frågan om eftersom integritetskänsliga frågor för
barnet diskuteras på sådana samtal. Därför kan inte en av vårdnadshavarna, utan den andres medgivande,
besluta att en lärare får berätta för en utomstående (t.ex. ny sambo) i frågor som omfattas av sekretess.
Även om barnet har en ensam vårdnadshavare ska skriftligt medgivande lämnas enligt ovan, detta för att
verksamheten ska ha ett skriftligt bevis på att det är vårdnadshavaren själv som har valt att bryta
sekretessen för sitt barns räkning.

Besök

Turebergshuset
Turebergs torg 1

Postadress

191 86 Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Internet

www.sollentuna.se

Vårdnadshavare 1

Enskild vårdnad JA

NEJ

Namnförtydligande
Underskrift
Datum

Vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Underskrift
Datum

UN-190610-EG

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett i
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen.
Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du framföra
klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer
information finns på www.sollentuna.se/gdpr.
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