
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har læst de følgende sider og giver hermed samtykke til følgende ting i skoleåret 2020-21. 

På første side kan I læse, hvordan Gudenaadalens Efterskole forhold sig til den nye databeskyttel-

seslov. 

□ Mit barn administrerer selv hjemrejse. 

□  Vi kontakter skolen fredag inden weekender, forlænget weekender og ferier i forhold til 

hjemrejse fra efterskolen. 

□  Mit barn må blive fotograferet til årgangsbilledet. 

□  Mit barn må sejle i kano med Gudenaadalens Efterskole. 

□  Mit barn må ikke sejle i kano med Gudenaadalens Efterskole. 

□  Mit barn må gerne bade med Gudenaadalens Efterskole. 

□ Mit barn må ikke bade med Gudenaadalens Efterskole. 

□  Mit barn må gerne springe trampolin med Gudenaadalens Efterskole.  

□  Mit barn må ikke springe trampolin med Gudenaadalens Efterskole.  

□ Gudenaadalens Efterskole brug af billeder (sæt kryds bagved ja eller nej) 

• På skolens hjemmeside Ja Nej 

• På skolens Facebookside Ja Nej 

• På skolens Instagram Ja Nej 

• På skolens Snapchat Ja Nej 

• På Viggo Ja Nej 

• I trykte foldere og brochurer om skolen Ja Nej 

Elevens navn:   _____________________________________________________  

Elevens underskrift:   ________________________________________________  

Forældre underskrift:  _______________________________________________  

Dato:  ____________________________________________________________  

  



Databeskyttelsesloven 

Skolens administrative EDB-systemer – herunder intrasystmet Viggo – opfylder kravene til databe-

skyttelse. 

Der kan forekomme deling af personlige oplysninger – herunder cpr-nummer – ved bestilling af tid 

hos lægen via skolens kontor. 

Derudover skal skolen overføre personfølsomme oplysning i forbindelse med de unges ansøgnin-

ger om ungdomsuddannelser. 

Skolen benytter flere former for digitale læremidler, Når eleverne bruger disse, vil det være via 

elevens UNI-login. 

Personfølsomme oplysninger slettes efter retningslinjerne i databeskyttelsesloven. 

Hjemrejseaccept 

Der er 2 muligheder 

1. Det er helt i orden, at mit barn selv administrerer hjemrejsen fra efterskolen i forbindelse 

med ferier og weekender. Det gælder også ved besøg hos familie og kammerater.  

2. Jeg/Vi kontakter skolen fredag inden ferier eller weekender i forhold til hjemrejse fra efter-

skolen.    

Årgangsbillede 

Årets årgangsbillede er en del af Startpakken, mens billedpakken med portrætbilleder kan tilkø-

bes. 

Billedpakken indeholder årets enkeltportræt af eleven samt CD med situationsbilleder fra sekti-

onsbilleder, klassebilleder. Den er til gratis gennemsyn og returportoen er betalt, hvis man ikke 

ønsker at købe pakken. 

Billedpakken udleveres på Gudenaadalens Efterskole til eleverne. Hvis man ikke ønsker billedpak-

ken, skal den sendes retur inden dato, der er opgivet i billedpakken. Hvis datoen overskrides, hæf-

ter man for billedpakken. 

Gudenaadalens Efterskole vil i forbindelse med fotograferingen gøre opmærksom på dette i for-

bindelse med et forældrebrev.  

 

  



Kanosejlads 

• Der er udarbejdet en lovpligtig sikkerhedsinstruks, som kan findes på vores hjemmeside 

under Dokumentation. Af sikkerhedsinstruksen fremgår det bl.a., at elever aldrig må sejle 

kano uden ledsagelse af en kvalificeret lærer. 

• Ved at give dit barn tilladelse til kanosejlads på Gudenaadalens Efterskole, giver du lov til at 

dit barn kan få mulighed for at sejle kano – i henhold til sikkerhedsinstruksen. 

• Det fremgår desuden af sikkerhedsinstruksen at elever, der ønsker at sejle på tur med en 

lærer, skal have et forudgående mini-kursus med henblik på at konstatere om eleven har 

de fornødne basisfærdigheder.  

• Det er alene Gudenaadalens Efterskole, der kan give eleverne lov til at sejle i skolens ka-

noer.  

• OBS! Såfremt dit barn får mulighed for at sejle kano, er det vigtigt at eleven er omfattet en 

ulykkesforsikring. 

 

Baderegler 

Der bades i forbindelse med efterskoleopholdet ud fra følgende retningslinjer: 
 

• Badning i svømmehaller mm, hvor der er livreddere 

• Badning ved strand, sø mm, hvor skolen vurderer, at bund og strømforhold m.v. ikke frem-

byder nogen fare. Elever skal bade indenfor et afgrænset område, som er let at overskue 

for de lærere, der er tilstede. Der skal altid være 2 voksne – mindst 1 voksen skal være på 

land, hvorfra der er et sikkert overblik over alle de badende. 

• Badning i Gudenåen er ikke tilladt. 

 

  



Trampolintilladelse 

På Gudenaadalens Efterskole springes, der i trampolin (mini & stor. Trampolinspring kan være for-

bundet med forhøjet faremoment. Skolen er certificeret i forhold DGIs springsikker Efterskole. 

Spring i trampolin vil i undervisningsregi ske under tilsyn fra kompetente lærere, hvor spring i friti-

den til tider kan ske under tilsyn fra lærere, der ikke har deres daglig gang i springcenteret. 

Gudenaadalens Efterskole anbefaler, at eleven er dækket af hjemmets ulykkesforsikring. 

Derudover opfordrer vi til, at I læser yderligere på skolens hjemmeside under Dokumentation. 

Har I yderligere spørgsmål, så kontakt Jesper Emil, Torben Stampe, Rasmus Juel, Simon Stensig el-

ler Lars Bak Larsen. 

 

Foto i forhold til PR 

• I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskel-

lige sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier.   

• Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vur-

dering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig ud-

stillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed.  

• For at kunne offentliggøre billeder, hvor du/jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et 

samtykke hertil.  

• Hvis forældre og elev kontakter skolen (Torben Stampe) i forhold til billeder, de finder stø-

dende, vil disse blive fjernet hurtigst muligt. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Vi gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid, kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig 

henvendelse til skolens kontor herom. 


