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BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN 

Blanket til anmeldelse af hjemmeundervisning 

Udfyld blanketten og send den enten via sikker post eller som brev til Børne- og Kulturforvaltningen. 

 Mail: Send sikker post - skriv ’Hjemmeundervisning’ i emnefeltet 

 Brev: Børne- og Kulturforvaltningen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup - Att. ”Hjemmeundervisning” 

Oplysninger om ansøger 

Forældre/ værges navn: 

Adresse: 

Telefon privat/arbejde: 

E-mail: 

CPR.nr.: 

Oplysninger om barnet/børnene 

Hvilket barn/børn skal undervises? 

Barnets navn:    Klassetrin: CPR. nr.: 

Barnets navn:    Klassetrin: CPR. nr.: 

Barnets navn:    Klassetrin: CPR. nr.: 

Barnets navn:    Klassetrin: CPR. nr.: 

Hvor har barnet/børnene sidst gået i skole? 

Skolens navn/navne: 

 

Oplysninger om hjemmeundervisningen 

Starttidspunkt for undervisningen: 

Hvor skal undervisningen foregå (du må gerne angive flere adresser)? 

 

Foregår undervisning i eget hjem? 

Hvem skal undervise: 

Evt. begrundelse for ønsket om hjemmeundervisning: 

 

Forældres/værges underskrift:                                                           Dato: 

 

Bemærk: Hvis eller når hjemmeundervisningen ophører, skal det meldes Børne-og Kulturforvaltningen. 

https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=15341&subjectid=32450
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Behandling af personoplysninger 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Tårnby Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om det/de 

hjemmeunderviste barn/børn. Vores kontaktoplysninger er: 

Amager Landevej 76 

2770 Kastrup 

CVR-nr.: 20310413 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine og dit barns oplysninger, er du altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: Kontaktes via Digital Post (e-Boks) att: Databeskyttelsesrådgiver  

 På telefon: 32 47 12 35 

 Ved brev: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål: 

 Indskrivning til hjemmeundervisning 

Vi behandler elevens personoplysninger efter EU persondataforordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og dansk lov på området. 

Vores lovhjemmel er artikel 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som 

kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx selve folkeskolens undervisning. For så vidt angår behandling 

af særlige kategorier af personoplysninger, er vores hjemmel til behandlingen art. 9, stk. 1, litra f i 

databeskyttelsesforordningen. 

2. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn, som alle er almindelige 

personoplysninger ex. Cpr. Nr. 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.  

4. Opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer dit barns personoplysninger jf. arkivloven  

5. Dine rettigheder                                          

 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 

dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

6. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

7. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv og dit barn rettet.  
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8. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 

sletning indtræffer.  

9. Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  Vi må så fremover kun 

behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

10. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dit barns 

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysningerne til direkte markedsføring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 

på  Datatilsynet. 

11. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dit barns 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynet. 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

