
 

 

Skema til samtaleforløb i Fremstrakt Hånd: 

   

 

Den unge:     Dato:________________ 

     Hjemmeboende: 

          Ja 

          Nej 

      

      

 

Uddannelsesinstitution, nuværende:_____________________________________________ 

Forældre: 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

Forældre-underskrift (for unge under 18 år): 

Mor: _________________________________   Far:_________________________________ 

Den unge: _______________________________________________________ 

 

Til forældre til unge under 18 år: 

      Jeg samtykker til, at mit barn må deltage i et samtaleforløb ved psykolog med en 

varighed af 5-12 samtaler. 

      Jeg samtykker til, at samtaleforløbets tematikker og indhold aftales mellem mit barn 

og psykologen.  

     Jeg er informeret om, at psykologen og samtaleforløbet er omfattet af tavshedspligt og 

skærpet underretningspligt (Lov om psykologer og Lov om social service) 

     Jeg samtykker til, at psykologen må drøfte anliggender omkring mit barn med relevante 

samarbejdspartnere, som er tilknyttet projekt Fremstrakt Hånd.  

 

 Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Mail: 

Cpr-nr.:  

z 

Mor: Forældremyndighed  

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Mail: 

Far: Forældremyndighed  

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Mail: 



 

 

Skema til samtaleforløb i Fremstrakt Hånd: 

   

 

       Angst        Depressivitet 

       Krise        Selvdestruktiv adfærd 

       Sociale udfordringer       Familieudfordringer 

       Skolefravær/skolefrafald        Selvbillede/livsmestring 

 

Sagen er aktiv hos: __________________ 

 

Henvist af:  

       Ungerådgivningen        Møllergade 

       Sundhedsplejen         Andet  

 

Til orientering: 

I henhold til Lov om psykologer/Lov om offentlighed i Forvaltningen er psykologen 

forpligtet til at føre journal omkring samtaleforløbet. 

Orientering om databeskyttelsesreglerne  

Svendborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dit barn 

og dig. 

Vi er som dataansvarlig forpligtet til at oplyse dig om en række forhold og rettigheder, som du har. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne, fordi kommunen er 

en offentlig myndighed, der i mange tilfælde er forpligtet til at behandle personoplysningerne efter 

andre regler/anden lovgivning. 

Du skal som udgangspunkt have besked om, at der behandles oplysninger om dig, hvem der er 

dataansvarlig, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne mm. 

Formål med behandlingen 

Er du forældre til et barn under 18 år, behandler Svendborg Kommune dine og dit barns 

personoplysninger, fordi medarbejderne i ”Fremstrakt hånd” i samråd med dig indstiller dit barn til 

psykologsamtaler ved PPR. Svendborg Kommune har ansvaret for PPR i kommunen. For at kunne 

løse denne opgave, har kommunen brug for at behandle og opbevare relevante personoplysninger 

om dit barn og dig. 

Svendborg Kommunes sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og 

den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler oplysningerne efter 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 2. Desuden gælder 

databeskyttelseslovens kapitel 3. Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af 

forældremyndigheden varetager normalt barnets rettigheder efter loven. 

 



 

 

Skema til samtaleforløb i Fremstrakt Hånd: 

   

Dine rettigheder 

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til: 

• At få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig/dit barn,  

• At gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne, 

• At bede om at få urigtige oplysninger om dig selv/dit barn rettet, 

• I særlige tilfælde bede om at få dine/dit barns personoplysninger slettet eller at få begrænset 

behandlingen, 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du 

kan finde vejledningen på datatilsynet.dk. 

Kategorier af personoplysning, som indsamles 

I Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler din sag. Oplysningerne 

kan være almindelige personoplysninger som navn, adresse eller cpr-nummer. Det kan også være 

mere følsomme personoplysninger for eksempel om helbred. 

Kontaktoplysninger 

Svendborg Kommune 

CVR.nr.: 29 18 97 30 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

Tlf. 62233000 

Databeskyttelsesrådgiver - DPO 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan 

databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Svendborg Kommunes 

behandling af dine personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette 

henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oplysningspligt-efter-databeskyttelsesforordningen. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde kommunen behandler 

dine/dit barns personoplysninger på. Du kan Kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside 

datatilsynet.dk eller på telefon 3319 3200.  

 


