
 
Udvikling i Livsfærdigheder                                                            

 

I henhold til Folkeskoleloven skal skolen medvirke til, at dit barn udvikler en række personlige og sociale 

færdigheder. Aarhus kommune har for at kunne informere lærerne bedst muligt om dit barns udvikling 

indgået et samarbejde med NordicMetrics om udvikling af det it-baserede redskab ”Udvikling i 

Livsfærdigheder (UiL)” til belysning af dit barns udvikling på disse områder. Formålet er at give læreren et 

bedre grundlag for at tilrettelægge sin pædagogiske indsats.  

I forbindelse med reglerne om persondata skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en 

række detaljer i vores håndtering af dit barns oplysninger og oplyse dig om rettighederne i den forbindelse. 

Vi behandler personoplysninger om dit barn i kategorierne identifikationsoplysninger, barnets svar på 

spørgsmål om deres indre og ydre motivation, vedholdenhed, kritisk tænkning, faglig selvtillid, 

initiativrighed, engagement, kreativitet, koncentration, emotionel trivsel mv. Disse oplysninger har vi for at 

kunne have dialog med barnet om barnets udvikling for at kunne understøtte barnets læringsparathed.  

Det er frivilligt for jer, om barnet skal deltage i projektet. 

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeskoleloven §1 og 13 og i 

Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk.1, litra c og e. 

Oplysningerne i elektronisk form er opbevaret på sikre servere hos vores leverandør af IT-systemet. 

Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og kun de medarbejdere på skolen, der har et pædagogisk formål, 

vil kunne få adgang hertil. 

De oplysninger, vi her behandler om dit barn, vil blive slettet senest, når barnet fylder 23 år. Du har ret til at 

anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dit barn. 

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personhenførbare oplysninger, og du kan også 

bede om begrænsning af behandlingen af oplysningerne.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Læring og Udvikling, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., 

som kan kontaktes på lu@mbu.aarhus.dk. 

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også 

kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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