
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 
Skolen legger ut informasjon på skolens hjemmeside, i den forbindelse er det aktuelt å legge ut bilder/videoklipp fra 
aktiviteter som foregår på skolen. Datatilsynet har anbefalt at tillatelse fra foresatte innhentes før bilder blir lagt ut på nettet, 
selv om dette strengt tatt ikke er nødvendig i henhold til personregisterloven. Kun dersom navn skal kobles til bilder, faller dette 
inn under personregisterloven og krever skriftlig tillatelse.  
 

 

Skolen har som tradisjon å delta på to skolegudstjenester i året; en i forbindelse med jul og en ved påske. Gudstjenestene er en 

realisering av læreplanens generelle del, og ikke en del av KRLE-undervisningen. Elever som ikke ønsker å delta i gudstjenestene i 

Madlamark kirke, får et alternativt opplegg på skolen. 

 

I forbindelse med turer og ekskursjoner kan det være aktuelt at elever sitter på i privatbiler. Elevene er forsikret på vanlig måte 

dersom reisen er en del av undervisningen og foregår i skoletiden. Det forutsettes ar alle som kjører elever, følger veitrafikklovens 

bestemmelser. 

 

 

I forbindelse med turer i skolens regi kan det være aktuelt å la elever bade. Stavanger kommune har utarbeidet retningslinjer som 

gjelder for bading. Et av kravene fra Stavanger kommune er at foreldrene skal ha gitt skriftlig tillatelse. Andre krav er: 

1) Maks 14 elever pr. voksen 

2) Elevene skal være i følge av minst en voksen, som skal senest det siste året ha avlagt godkjent livredningsprøve.  

3) Området for bading skal være klart avgrenset. 

 

 

IKT i opplæring er vektlagt som en grunnleggende ferdighet gjennom bruk av digitale verktøy, og alle våre datamaskiner er knyttet 

til internett. I den forbindelse ønsker vi å få skriftlig samtykke til at elever kan bruke skolens datautstyr under den forutsetning at; 

1) Nettvettregler overholdes 

2) Eleven bruker skolens utstyr med forsiktighet 

 

Elevene vil i slike tilfeller ha klare avtaler med lærer om arbeidsoppgaver, og hvordan datamaskin kan brukes. 

 

 

I forbindelse med ulike aktiviteter kan det noen ganger være at elevene blir tilbudt mat på skolen. I den forbindelse ønsker vi å få 

en oversikt over allergier/ting som barnet ikke bør spise. 

 

For å sikre elevenes helse, ønsker skolen å vite dersom barnet går på medisiner av ulike grunner. Dersom det er ønskelig om avtale 

om medisinering på skole, må dette tas med kontaktlærer. Mer informasjon og skjema som må fylles ut ligger på skolens nettside.  

 

Bilder av elever på skolens hjemmeside  

Skolegudstjenester  

Kjøring i private biler  

Bading i forbindelse med turer  

Bruk av skolens datautstyr  

Allergier/Mat  

Medisiner  
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Underskriften vil gjelde så lenge deres barn er elev ved skolen. Det vil være mulig å endre skjemaet underveis,  

men da på foresattes initiativ. Skjemaet vil gjelde både for skole og SFO.  
Skjemaet vil bli oppbevart på skolen frem til deres barn slutter.  

  

   

      Jeg/vi gir tillatelse til at det blir lagt ut bilder/video på  
skolens hjemmeside der vår sønn/datter er med. 

 

 

Vår sønn/datter deltar på skolegudstjenestene i forbindelse  

med jul og påske i Madlamark kirke.  

 
Jeg/vi gir tillatelse til at vår sønn/datter får sitte på i  
privat bil i forbindelse med turer/ekskursjoner i skoletiden.  

 
Jeg/vi gir tillatelse til at vår sønn/datter kan bade under  

forutsetning av at kommunens regler følges. 

 

     Jeg/vi gir vår sønn/datter tillatelse til å bruke skolens datautstyr. 

 

     Jeg bekrefter at mitt barn tar medisiner 

                                                           I tilfellet ja, spesifiser:______________________________ 

 

 Er det noen form for mat eleven ikke bør eller kan spise?       

   Nei                     Ja              I tilfellet ja, spesifiser dette:________________________________ 

    

Kan skolen dele ut klasseliste med adresse og tlf nummer som dere har oppgitt til oss? 

   Nei                     Ja   

 

Kan denne klasselisten også inneholde deres e-postadresse? 

Hvis ja, skriv den her:______________________________________________________________________ 

 

 

 

  

Elevens navn:   __________________________________________________  

  

Klasse:    _______________    Skoleåret:  _______________  

  

Dato:     _______________  

  

Underskrift foresatt: ___________________________________________________  
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