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Kort om Sølystskolen 

Sølystskolen er en 3-sporet folkeskole med 720 elever fordelt i 29 normal-

klasser og 8 specialklasser. Skolens SFO har 300 elever indskrevet. 

 

Vi ser klassen som den bærende enhed i skolens arbejde, og undervis-

nings- og SFO-organisationen er bygget op for at skabe optimale rammer 

omkring klassernes udvikling, og for at undervisnings- og SFO-aktiviteter i 

tæt samklang kan understøtte det enkelte barns udvikling. 

 

Vi tror, at de fysiske rammer i høj grad påvirker os i dagligdagen, og vi 

værner om skolens fysiske stand. Derfor prioriteres skolens fysiske rammer 

højt, og både skolens bygninger og udearealer fremstår velholdt. En del af 

skolens overskud i de forløbne år er brugt på at renovere skolen indven-

digt og på at etablere legepladsområder. 

 

Vi stræber efter at leve op til folkeskolelovens ambition om både at give 

børnene faglige udfordringer og en social forståelse. Vi fokuserer i særlig 

grad på at udvikle en skole, hvor der er fællesskab, og hvor der er faglige 

udfordringer for alle. Derfor hænger elevernes trivsel, et fagligt udfordren-

de læringsmiljø og en inkluderende tilgang uløseligt sammen. 

 

Samarbejdet mellem skole og hjem har derfor stor prioritet både i forhold 

til det enkelte barn, klassen og forældrearrangementer, som involverer 

hele eller dele af skolen. Kommunikationen mellem skole og hjem er om-

drejningspunktet for et godt samarbejde. 

 

Vi glæder os til samarbejdet med jer alle! 

 

 

På vegne af alle på Sølystskolen. 

Niels Petersen 

Skoleinspektør 
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Sølystskolens værdier 

Sølystskolens ordensregler er baseret på værdierne 
 

◼ troværdighed 

◼ respekt 

◼ Engagement 

 

Det betyder, at vi på Sølystskolen 
 

◼ vil hinanden det godt 

◼ behandler hinanden ligeværdigt 

◼ passer på os selv, hinanden og skolen 

◼ respekterer hinandens forskelligheder, roller og funktioner 

◼ møder hinanden og vores opgaver konstruktivt 

Det kan du forvente af Sølystskolen  

◼ At vi arbejder på et højt fagligt niveau både i forhold til børns 

læring og trivsel. 

◼ At vi arbejder som lærere og pædagoger sammen i teams om-

kring klassers og børns trivsel. 

◼ At vi arbejder med klassen som den bærende enhed og arbejder 

derfor med målrettet klassekultur, klasseledelse og et godt klas-

sefællesskab. 

◼ At vi har fokus på det enkelte barn og relationerne omkring bar-

net. 

◼ At vi påtager os som de professionelle altid ansvaret for relatio-

nen til barnet. 

◼ At vi arbejder for, at gode normer, arbejdsvaner og omgangsfor-

mer præger skolens hverdag. 

◼ At vi lægger vægt på at sætte fokus på det gode eksempel frem 

for uheldige episoder. 

◼ At vi er bevidste om, at børn kopierer voksne. Derfor skal alle 

voksne i deres virke på skolen optræde som rollemodeller. 

◼ At vi iværksætter i samarbejder med forældre og barn, ved klare 

overtrædelser af skolens normer for god opførsel, en plan for 

ændring af adfærd for barnet. 

◼ At vi har et klart krav om indgriben fra tilstedeværende i alle til-

fælde, hvor et barn eller voksen udsættes for uværdig behand-

ling. 
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Det forventer Sølystskolen af forældrene 

◼ At man involverer  sig i sit barns faglige udvikling ved at vise sit 

barn, at man er optaget af barnets læring, og ved at understøtte 

barnets nysgerrighed og virkelyst. 

◼ At man involverer sig i sit barns sociale udvikling ved at vise sit barn, 

at man er optaget af barnets sociale læring og sociale relationer - 

herunder også barnets relationer på de sociale medier. 

◼ At man deltager i forældremøder og arrangementer 

◼ At man holder sig orienteret om informationer, der  sendes ud via 

AULA. 

◼ At kommunikation mellem skole og hjem er konstruktiv og ordent-

lig. -Det vil sige, at alle forældre og personaler bestræber sig på at 

tale og skrive pænt til hinanden og om hinanden - også når der 

opstår uenigheder. 

◼ At man viser respekt for skolens arbejde, personale og andre foræl-

dre. 

◼ At man tager et medansvar for løsning af evt. konflikter eller pro-

blemer i sit barns klasse. 

 

 



 

 

Støt dit barn i at blive skoleparat 

◼ Opmuntre barnet til at være social, invitere venner med hjem 

m.m. 

◼ Læs højt for barnet hver dag, syng sange og øv rim og remser. 

Udfordre barnet motorisk. 

◼ Gå på legepladser, brug kantstene til at gå på line, køb bolde, 

hinkesten, kridt, sjippetov og træn med den tohjulede cykel. 

◼ Giv barnet små huslige opgaver: Kartoffelskrælning, borddæk-

ning osv. Snak med barnet om, hvad skolen er, og hvad man 

laver, gå over og kig på skolen. 

◼ Støt barnet i at binde snørebånd, åbne og lukke små knapper og 

lynlåse. Leg bogstavleg, når I går forbi skilte og butiksfacader. 

Lad banet tælle røde biler, svaner i søen eller andre ting. 

◼ Tal også jævnligt om, hvordan man behandler andre. Snak om, 

hvad man gør, når nogen er ked af det. 

◼ Øv barnet i ikke at afbryde, f.eks. når du taler i telefon. Det vil 

være en fordel, hvis barnet har lært at møde andre venligt og 

kan de almindelige sociale former, så som at sige goddag og 

farvel, undskyld, tak m.v. 

◼ Hav forventninger til, at børnehaven også deltager i at gøre bar-

net skoleparat. Børnehaven kan have ”skolestue” for de større. 

 

 

Gode hverdagsrutiner er: 
 

◼ At barnet møder til tiden, mæt og veludhvilet. 

◼ At barnet får mad i løbet af skoledagen. 

◼ At barnet kommer forberedt til undervisningen - har læst lektier, 

husket idrætstøj, bøger og skriveredskaber/ computer. 

◼ At barnet læser hjemme hver dag 

◼ At man som forældre kun sender SMS’er til sit barn, hvis det er 

nødvendigt og kun uden for undervisningen 

◼ At barnet har vished for, at voksne hjemme og  i skolen arbejder 

sammen om at skabe de bedst mulige rammer for barnets læ-

ring og trivsel. 

 

7 



 

 

Sociale forudsætninger 

Personlige forudsætninger 

Barnet er på vej til at 
 

◼ Være nysgerrig og have gå-på-mod. 

◼ Kunne koncentrere sig. 

◼ Kende alle væsentlige legemsdele. 

◼ Have omverdensbevidsthed. 

◼ Kunne eget fulde navn, adresse, telefon nr, familieforhold, m.m. 

◼ Kunne fortælle om egne følelser og behov. 

◼ Kende fars og mors arbejde. 

 

Forældre kan 
 

◼ Lege med barnet ude i naturen. 

◼ Give barnet opgaver i hjemmet. Lade barnet hjælpe  

med til at skrælle kartofler, dække bord, vaske op, m.m. 

◼ Give barnet almen viden. 
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Barnet er på vej til at 
 

◼ Have en vis robusthed og gøre sig gældende i en gruppe. 

◼ Have selvtillid og tro på egne evner. 

◼ Kunne overholde regler i spil og leg. 

◼ Kunne bede om hjælp, når der er brug for det. 

◼ Kunne vente på sin tur. 

◼ Kunne sidde stille. 

◼ Kunne klare små konflikter selv. 

 

Forældre kan 
 

◼ Lade barnet lege med andre børn. Invitere kammerater med 

hjem at lege. 

◼ Spille spil med barnet/flere børn i en lille gruppe. 

◼ Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn (sport, 

dans, udflugter m.m.) 



 

 

Motoriske forudsætninger 

Sproglige forudsætninger 

Barnet er på vej til at 

 

◼ Kunne lytte og være opmærksom. 

◼ Kunne forstå en kollektiv besked. 

◼ Kunne forstå 2-3 beskeder samtidig. 

◼ Kunne tale forståeligt. 

 

Forældre kan 

 

◼ Lade barnet fortælle om oplevelser. 

◼ Læse for barnet og lade det genfortælle. 

◼ Læse rim og remser. 

◼ Synge sammen med barnet. 
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Barnet er på vej til at 
 

◼ Kunne kaste og gribe en bold. 

◼ Kunne hinke og stå på et ben. 

◼ Kunne klippe efter en streg.  

◼ Kunne holde på en blyant. 

◼ Være selvhjulpen. 

◼ Kunne tegne et menneske (Nicolai). 

◼ Kunne tegne sit eget navn af   

 

Forældre kan 
 

◼ Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig 

udfoldelse. 

◼ Lege med barnet. 

◼ Lade barnet arbejde med blyant og saks. 



 

 

Indskrivning 

Skolestart er også start i SFO 

Barnets første møde med skolen efter sommerferien er for de fleste børns 

vedkommende SFO. 

 

Vi anbefaler, at børnene begynder i SFO den første dag efter sommerferi-

en. - Vi har erfaring for, at det er positivt med en glidende overgang, hvor 

børnene vænner sig til det nye miljø.  

 

Vi tilrettelægger et særligt forløb med udgangspunkt i kendte aktiviteter. 
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I forældre skal selv indskrive jeres barn i skolen. Det foregår digitalt, og I 

skal have et NEM-ID for at kunne logge jer på indskrivningssiden, der har 

denne direkte adresse: 

 

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning  

I kan også finde indskrivningssiden via link på skolens hjemmeside. 

 

I kan indskrive barnet i perioden Ultimo November - Primo Januar.  

 

I skal være opmærksomme på, at der på kvitteringen, efter at I har god-

kendt indskrivning til skolen, er et link til indskrivning i SFO. 

 

Hvis I skulle have brug for hjælp til indskrivningen, kan I finde links og 

vejledning på skolens hjemmeside, eller I kan kontakte skolens kontor. 



 

 

Fra børnehave til skole 

I børnehaven arbejdes der i tæt samarbejde med forældrene på, at børne-

ne bliver selvstændige, robuste individer, der kan indgå i fællesskaber. 

 

Der arbejdes med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone fra 

august måned året før skolestart. 

 

Hen imod slutningen af børnehavetiden målrettes indsatsen i retning af de 

skift, børnene står overfor i forbindelse med overgangen til skole. Her an-

vendes statusudviklingsmaterialet, hvor forældre og personale sætter mål 

for barnet. 

 

Det er godt for børnene at komme og se skolen, at få billeder på lokaler, 

legepladsen, de større børn og i det hele taget, hvad skolen er for en stør-

relse. - Derfor besøger børnene skolen sammen med deres pædagoger fra 

børnehaven. 

 

Sølystskolen og Skæring/ Sølyst Dagtilbud har i fællesskab skabt en ram-

me, hvor børnene lærer og udvikler sig bedst muligt i overgangen fra bør-

nehave til skole.  

 

I forlængelse af samarbejdet mellem skole og dagtilbud vil de kommende 

skolebørn blive præsenteret for en række spændende projekter og fælles-

arrangementer - her kan bl.a. nævnes: 
  

Fælles Musical  - Et samarbejde mellem Sølyst Dagtilbud, Sølystskolen og 

Egå Gymnasium og ”Børn taler med børn” - Et børnemøde med børnedia-

loger om at gå i skole. 

 

Som en del af brobygningen mellem børnehave og skole, er de kommen-

de skolebørn også inviteret  til at deltage i projektet ”Læsevenner”. Projek-

tet foregår i samarbejde mellem skole, børnehave og læsevejledere på 

Sølystskolen.  

- Se mere i brochuren ”Læsevenner” på skolens hjemmeside. 

 

For forældrene holder vi ud over de ovennævnte arrangementer et infor-

mationsmøde i november og et forældremøde omkring skolestarten.  

 

Til novembermødet er I velkomne til at se de lokaler, børnene skal være i, 

når de starter i børnehaveklassen. 
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Skolebestyrelse og SFO-forældreråd 

På Sølystskolen er der et velfungerende samarbejde mellem skolens ledel-

se og bestyrelse. 

. 

Ledelsen orienterer bestyrelsen om, hvad ledelsen og medarbejderne ar-

bejder med, og bestyrelsen kvalificerer skolens udkast til f.eks. politikker og 

strategier, før de endeligt godkender og vedtager dem.  

 

På Sølystskolens hjemmeside kan man læse mere om bestyrelsen og se 

referater fra møderne. 

 

Sølystskolens SFO har god tradition for et godt forældrerådsarbejde. For-

ældrerådet i Sølystskolens SFO har stor indflydelse på SFO’ens hverdag og 

udvikling.  

 

Forældrerådet udgør en kvalificeret sparringspartner på SFO’ens drifts-

mæssige og pædagogiske områder.  

 

Forældrerådets vigtigst opgave er at være med til at sikre en løbende pæ-

dagogisk udvikling mod så god en dagligdag for børnene som muligt.  At 

formidle forældresynspunkter, samt at medvirke til rammer og retningslin-

jer, der sikrer et godt samarbejde mellem personale og forældre.  

 

Desuden er forældrerådet høringspartner for skolebestyrelsen i sager der 

vedrører indskoling og SFO, og rådet deltager i en fast møderække med 

skolebestyrelsen hen over skoleåret. 

 

Der tilstræbes hvert år at vælge en repræsentant til forældrerådet fra hver 

klasse. 



 

 

Skolestarten fra September til oktober  

November 

December 

Januar 

Februar 

Marts 

April 

Informationsmøde på Sølystskolen 

SUS-samtaler 

Digital skoleindskrivning og indmeldelse i 
SFO 

Maj 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

Overdragelsessamtaler mellem Skole og 
Dagtilbud 

Klassedannelse 

Festlig afslutning i børnehaven med de 
kommende skolestartere 

Samlet forældremøde på Sølystskolen 

”Kend din skoledag” 
Børnene prøver at gå i skole 

Start i SFO og Børnehaveklasse 

Forældremøde klassevis 

Skolen og Børnehaverne evaluerer over-
gangssamarbejdet 
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September 
Pæd. Leder på besøg i distriktets børne-
haver. 

Læsevenner 

Musical 

Besøg 

Børn taler med børn 

Skole/ Børnehave 

Forældre 

Børn 



 

 

Sølystskolen 

Egå Havvej 5 - 8250 Egå  

Tlf. 8713 6400 

soe@mbu.aarhus.dk 
 

Skoleleder 

Niels Petersen 
 

Viceskoleleder 

Dorte Busk Bro 
 

Pædagogisk Leder 

Anette Poulsen 

 

Pædagogisk Leder 

Katrine Flye Jensen 

 

Administrationsleder 

Steffen Friis Brahe 

 

 

SFO Sølystskolen 

Egå Havvej 5 - 8250 Egå 

Tlf. 8713 6400 
 

SFO-leder 

Katrine Flye Jensen 

 
 

 

 

Dagtilbud 

Erik Heltoft 

Tlf.  5157 5758 

ehe@aarhus.dk 

 

 

Børnehaven Labyrinten 

Ndr. Strandvej 159 - 8240 Risskov 

Tlf. 3091 3703 
 

Pædagogisk leder 

Gyrithe Thurid Rokkjær 

gtr@aarhus.dk 

 

 

DII Egå Strandvej 

Egå Strandvej 2 - 8250 Egå 

Tlf. 4022 6892 
 

Pædagogisk leder 

Irene Uhrenholt 

luh@aarhus.dk 

 

 

Gl. Egå Børnehus 

Eghøjvej 6 - 8250 Egå 

Tlf. 2459 4576 
 

Pædagogisk leder 

Tina Pontoppidan 

poti@aarhus.dk. 

 

 

Dagplejen i Risskov,  

Egå, Skæring og Studstrup 

Egå Strandvej 2 - 8250 Egå 

Tlf. 2920 4046 
 

Pædagogisk leder 

Grethe Andreasen 

grean@aarhus.dk 

 

 

Vuggestuen Brohaven 

Brohaven 1 - 8250 Egå 

Tlf. 5183 7284 
 

Pædagogisk leder 

Karen Marianne Forsmann 

kamf@aarhus.dk 
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Mælkebøtten - Sølystskolens madordning 

 

Sølystskolens minikantine hedder Mælkebøtten. Her sælger vi små lune 

retter, hjemmebagt groft brød og frugt til elever og medarbejdere. - Det 

er også Mælkebøtten, der sørger for udlevering af madposer, skolemælk, 

vand og frugt. 

Vores motto er "en af de sjove og fire af de grove". Maden er så vidt mu-

ligt lavet fra bunden og af økologiske råvarer med et sundt og varieret 

udbud af madboller, grøntsager, smoothies og varme retter. 

Brødet er altid hjemmebagt og lavet på fuldkorn og grøntsagerne friske. 

Således er der også plads til det, som eleverne ofte synes, gør maden 

lækker: chokoladestykker eller pølse i fuldkornsbollen, tranebær eller nød-

der i grøntposen, ost på fuldkornspastaen etc. 

I kan derfor trygt give jeres barn penge med til et måltid mad i Mælkebøt-

ten. 

Der tilbydes altid smagsprøver til de elever, som er skeptiske eller siger, at 

de ikke kan lide maden. Man kan jo ikke sige, at man ikke kan lide det, 

man ikke har smagt. Og mange gange bliver eleverne positivt overrasket, 

og vil alligevel gerne have det. 

Således serverer vi også jævnligt fisk som lun ret. 

Elever, forældre og personale på skolen opfordres til at komme med for-

slag til nye retter. 

 

- Se mere om Mælkebøtten på Skolens hjemmeside. 

Her kan du bl.a. hente brochure og se, hvordan man bestiller madposer, 

frugt og mælk. 
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Information om behandling af persondata 

Oplysningspligt - Sprogvurderinger i skolen 

 

I forbindelse med obligatoriske sprogvurdering af børn i børnehaveklas-

sen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række 

detaljer i vores håndtering af dit barns oplysninger og oplyse dig om ret-

tighederne i den forbindelse. 

 

Resultatet af sprogvurderingen bruges til at tilrettelægge undervisningen, 

så den bedst muligt understøtter dit barns sprog- og læseudvikling. 

 

Vi behandler personoplysninger om dit barn i kategorierne identifikations-

oplysninger, skole- og klassetilhørsforhold, børnenes sprogvurderingsre-

sultater fra sprogvurderingen i 0. klasse, samt, såfremt du har samtykket til 

det, oplysninger om børnenes sprogvurdering og kompetencer i forhold 

til læreplanstemaerne i dagtilbuddet. 

 

Oplysningerne kan også blive anvendt i Aarhus Kommunes videnskabelige 

og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne 

undersøgelser vil være anonymiseret. 

 

Vi har fået nogle af disse oplysninger fra andre fagsystemer i Børn og Un-

ge. 

 

Ifølge Folkeskoleloven er det pligtigt af gennemføre sprogvurderinger i 0. 

klasse. Undlades deltagelse vil der muligvis ikke kunne identificeres vigtige 

indsatsområder i barnets udvikling. 

 

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeskoleloven. 

 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos Aarhus 

Kommunes leverandører. 

 

De oplysninger, vi her behandler om dit barn, vil blive slettet 10 år efter 

barnet forlader folkeskolen. 

 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne. 
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Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og 

du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. 

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at 

gemme de oplysninger vi har, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder. 

 

Vores behandling indeholder en automatisk identifikation af barnet even-

tuelle særlige fokusområder. Det sker på baggrund af besvarelserne i sy-

stemet sammenlignet med forventelig udvikling jf. barnets alder. Det bety-

der at vi hurtigt kan identificere eventuelle indsatsområder og give dit 

barn bedst mulighed for optimal læring og udvikling. 

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Læring og Udvik-

ling, 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 databeskyt-

telsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

 

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over be-

handlingen af personoplysningerne. 

 

 

 

Oplysningspligt - AULA m.m. 

 

Dit barn går i skole, og i den forbindelse skal vi, ifølge Databeskyttelsesfor-

ordningen informere dig om: 

◼ En række detaljer i vores håndtering af dit barns og dine digitale 

oplysninger 

◼ Dine rettigheder i den forbindelse 

 

 

Hvorfor har vi oplysninger om dit barn og dig? 

AULA, elevmapper og Tabulex Børn (SFO) er vigtige systemer for det dag-

lige samarbejde mellem skole og hjem. 

 

Vi er nødt til at have personoplysninger om dit barn og dig i disse syste-

mer, for at: 

◼ I kan logge ind i systemerne 

◼ De digitale læremidler og faglige tests kan bruges i undervisningen 

◼ Vi kan understøtte samarbejdet med hjemmet 

◼ Vi kan planlægge ferier 

 

Hvilke oplysninger har vi? 

Folkeskoleloven giver os lov til at arbejde med oplysninger, som vi har i 

følgende kategorier: 

◼ Billeder fra dagligdagen til fremvisning på AULA 

◼ Stamkort i form af diverse kontaktoplysninger, herunder cpr, på 

forældre og barn 
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◼ Kalenderaftaler med skolen i forbindelse med møder, begivenhe-

der, skolehjemsamtaler med videre 

◼ Beskeder og kontaktbogsnoter i dialogen mellem skole og hjem 

◼ Fravær 

◼ Lærernoter om barnet 

◼ UNI-Login oplysninger samt historik og resultater i de digitale lære-

midler og faglige test 

◼ Komme og gå tidspunkter, samt eventuel ferie eller andre årsager 

til fravær 

 

Nogle af disse oplysninger har vi fået fra Børn og Unges fagsystemer. An-

dre har du eller skolens medarbejdere lagt ind i AULA og Tabulex Børn 

(SFO). 

 

Hvor bliver oplysningerne opbevaret? 

Oplysningerne i elektronisk form er placeret på sikre servere hos vores 

leverandører, mens andre er i fysiske elevmapper i aflåste arkivskabe. Op-

lysninger i enkelte digitale læremidler hos nogle skoler er placeret på ser-

vere uden for EU. Her har leverandøren indgået en standard EU kontrakt, 

som giver et sikkert og godkendt grundlag for opbevaringen. Du kan få 

udleveret en kopi af grundlaget for denne dataoverførsel uden for EU ved 

at kontakte post@mbu.aarhus.dk. 

 

De oplysninger, vi ovennævnte systemer behandler om dit barn og dig, vil 

blive slettet efter 6 måneder efter barnet går ud af skolen. 

 

Hvad har du som forælder ret til? 

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig og dit 

barn. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplys-

ninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af op-

lysningerne. Vær opmærksom på, at vi typisk er forpligtet til at gemme 

oplysningerne indtil slettefrisen træder i kraft efter 6 måneder. 

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Pædagogisk af-

deling, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Kontakt os på post@mbu.aarhus.dk 

eller henvend dig til skolens leder. 

 

Har du spørgsmål til Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, 

kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: 

databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

 

Du skal slutteligt vide, at du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af 

dit barns og dine data. 
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Oplysningspligt - Læringsplatform 

 

I forbindelse med anvendelse af læringsplatformen MoMo i undervisnin-

gen skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række 

detaljer i vores håndtering af dine og dit barns oplysninger og oplyse dig 

om rettighederne i den forbindelse. 

 

Læringsplatformen indeholder personoplysninger om dit barn i kategori-

erne identifikationsoplysninger, klassetilhørsforhold, læringsmål, lærings-

forløb, karakterer, fraværsoplysninger og elevplan, samt data fra de natio-

nale test. De oplysninger har vi for at kunne sikre dit barn den bedst mulig 

læring og trivsel, samt for at kunne efterleve lovkrav om digitale elevpla-

ner. Læringsplatformen indeholder også kontaktoplysninger om dig som 

forælder. 

 

Vi har fået en del af ovennævnte oplysninger fra andre af Børn og Unges 

fagsystemer, samt fra Undervisningsministeriet. Vi må behandle oplysnin-

gerne med grundlag i Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om krav til digi-

tale elevplaner i folkeskolen.  

 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores sy-

stemleverandører. Oplysninger om uddannelsesparathedsvurdering i 8.-

10. klasse bliver videregivet automatisk til Undervisningsministeriet. De 

oplysninger vi her behandler om dit barn, vil blive slettet 6 måneder efter 

barnet er stoppet i folkeskolen. 

 

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 oplysninger, og du 

kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du 

skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at 

gemme de oplysninger vi har noteret om dig og dit barn, indtil den oven-

nævnte slettefrist indtræder. 

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Læring og Udvik-

ling, 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 databeskyt-

telsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

 

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over Aarhus 

Kommunes behandling af oplysningerne i læringsplatformen. 
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Sølystskolen 


