
Sundhedsplejen anmoder hermed om samtykke til at jeres barn må deltage i sundheds-
plejens generelle tilbud

Samtykkeerklæring og underskrift

I bedes underskrive samtykkeerklæringen og returnere den til sundhedsplejersken på skolen

Med venlig hilsen

Jeg giver hermed samtykke til at mit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud i hele barnets 
skoleforløb i Viborg kommune

Dato og underskrift

Kontaktperson

Dato og underskrift

Jeg giver hermed tilladelse til at sundhedsplejersken må drøfte mit barns sundhedsmæssige og hel-
bredsmæssige forhold, med barnets klasselærere

Sundhedsplejen i Viborg Kommune tilbyder alle skolebørn undersøgelse og samtale på udvalgte klassetrin.
Som forældre skal I give skriftligt samtykke til, at jeres barn må deltage i Sundhedsplejens generelle tilbud.
Samtykket gælder for hele skoleforløbet. Sundhedsplejens generelle tilbud kan ses på Viborg Kommunes 
hjemmeside.

I skal ligeledes give samtykke til at sundhedsplejersken må drøfte jeres barns sundhedsmæssige og hel-
bredsmæssige forhold med barnets klasselærere.

I vil som forældre altid blive informeret forud for undersøgelse/samtale.
Hvis der er behov for ekstra undersøgelser eller samtaler udover det generelle tilbud, vil det altid ske efter 
aftale med jer som forældre.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Samtykkeerklæringen opbevares indtil I evt tilbagekalder samtykket eller til jeres barn er gået ud af skolen

Barnets navn og klasse Dato Barnets cpr-nummer

Samtykke til sundhedsplejens 
generelle tilbud på skoler

Sundhedsplejen i Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. : 87 87 77 69



Samtykke 

Reglerne om samtykke fremgår af persondatal-
oven.  Af databeskyttelsesloven og databeskyt-
telsesforordningen, fremgår det, at der ved 
samtykke forstås enhver frivillig, specifik og 
informeret viljestilkendegivelse, hvorved den 
registrerede indvilger i, at oplysninger, der ve-
drører den pågældende selv, gøres til genstand 

for behandling. I kan til enhver tid tilbagekalde 
jeres samtykke.

Samtykket gælder for hele skoleperioden. Hvis 
barnet flytter til en anden skole udenfor Viborg 
Kommune, vil der altid skulle indhentes et nyt 
samtykke.

Uddrag af Sundhedsloven

Iht Sundhedslovens § 120 skal kommunen 
stille forebyggende sundhedsordninger i fht. 
børn og unge til rådighed. Kommunalbestyrels-
en bidrager til at sikre børn og unge en sund 
opvækst og skabe gode forudsætninger for en 
sund voksentilværelse.

Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, 
så der dels ydes en generel forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats, dels en individo-
rienteret indsats, der retter sig mod alle børn, 
samt en særlig indsats, der specielt tager sigte  
på børn med særlige behov.

§ 121. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn 
og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bi-
stand samt funktionsundersøgelse ved en 
sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens 
ophør.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn 
og unge i den undervisningspligtige alder to ve-
derlagsfri forebyggende helbredsundersøgels-
er ved en læge eller sundhedsplejerske. 
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