Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Dagskolen Opsund
Opsund 27.08.2020

Forældresamtykke*)
I forbindelse med jeres barns skolegang på Dagskolen har vi brug for samtykke til nogle forhold, der lovmæssigt eller
på anden måde kræver forældre eller værges underskrift. Det drejer sig om
 opslag og billedmateriale på dagskolens facebookside og dagskolens kommende hjemmeside samt
ungdomsskolens hjemmeside (kan fravælges)
 befordring i ungdomsskolens busser og biler med personalet som chauffører (påkrævet)
 forhold omkring ulykkesforsikring og ansvarsforsikring (påkrævet)
 aktiviteter på åbent vand, herunder sejlads (påkrævet)
 udlevering af receptpligtig medicin i løbet af skoledagen iht. Aftale (påkrævet)

Facebook og hjemmeside
Som supplement til Dagskolens øvrige informationer og som billedmæssig fælles hukommelse fra
undervisningssituationer, ture, udflugter m.v. har vi oprettet en offentlig side på det sociale medie Facebook.
Fremadrettet vil vi også bringe billedmateriale på dagskolens kommende hjemmeside (under udarbejdelse) og i mindre
omfang på ungdomsskolens hjemmeside. I den forbindelse beder vi om jeres samtykke til at bringe billeder fra
undervisningssituationer (ikke portætfoto), hvor jeres søn/datter er med.
Samtykke
___ Ja
___ Nej

Befordring
I forbindelse med befordring til og fra skole, ture ud af huset, til idrætshal og svømning samt i relation til lejrskoler
benyttes ungdomsskolens minibusser (8 pass. + fører), varevogn (2 pass. + fører) samt personbil (3 pass. + fører).
Eleverne SKAL anvende sikkerhedssele. Lærere og andet personale i Dagskolen har gennemgået kørekursus og
førstehjælp.
Samtykke
___ Ja

Forsikringer
Vi gør opmærksom på, at det er forældrenes ansvar, hvorvidt de tegner fritidsulykkesforsikring på deres børn. I skal i
den forbindelse være særligt opmærksomme på dækningens omfang, da det erfaringsmæssigt kan være meget
forskelligt fra selskab til selskab. I forbindelse med aktiviteter under betegnelsen ”farlig sport” (mountainbike, bocart,
klatring m.v.) har Ungdomsskolen dog tegnet særlig ulykkesforsikring. Det er også forældrenes ansvar, at der er tegnet
ansvarsforsikring for barnet. Hvis man ødelægger skolens eller andres ting, er man som udgangspunkt
erstatningspligtig, hvilket normalt dækkes af den personlige ansvarsforsikring.
Samtykke
___ Ja

Aktiviteter på åbent vand
Aktiviteter på åbent vand herunder badning, sejlads med kajak, kano, SUP m.v. Dagskolens personale har de
nødvendige og påkrævede uddannelser, herunder førstehjælp, ligesom udstyret er godkendt herunder redningsveste
og svømmeveste. Der udarbejdes sikkerhedsinstruks forud for sejlads og eleverne orienteres og instrueres grundigt.
Samtykke
___ Ja

Udlevering af receptpligtig medicin
Såfremt Dagskolen skal opbevare og udlevere receptpligtig medicin i forbindelse med skoledagen samt lejrskoleture
mv. påkræves at medicinen modtages i original emballage og at vejledning medfølger. Medicin opbevares i aflåst skab
og håndteres af lærerne (ikke sundhedsfagligt personale).
Samtykke
___ Ja

_________________________________________________
Elevens navn
_______
Dato

_______________
Fødselsdag

_____________________________________
Forældreunderskrift

*) Det bemærkes at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til ungdomsskolens kontor
eller leder. De oplysninger og data, som Dagskolen i forbindelse med jeres barns skolegang hos os opbevares jf. databehandleraftale i vort administrative system godkendt jf. GDPR. Alle oplysninger slettes efter endt skolegang.

