
Samþykki fyrir miðlun upplýsinga og gagna milli skólastiga  
Samþykki þetta gildir ekki um námsmat, en lagaheimild er fyrir miðlun námsmats samkvæmt 2. mgr. 

27. gr. laga um grunnskóla.  
  

  
Framhaldsskólar starfa samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla og þeim reglugerðum sem            

eiga stoð í þeim lögum, t.d. reglugerð nr. 230/2012 um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum,               

sem og aðalnámskrá framhaldsskóla. Skrefið frá grunnskóla og yfir í framhaldsskólann getur reynst             

mörgum erfitt og því skiptir miklu máli að brúa bilið þar á milli sem best svo nemendur fái áfram                   

allan þann stuðning og þá þjónustu sem þeir þurfa svo námið gangi sem best. Samkvæmt               

aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla (2011) er eitt helsta markmið samstarfs milli skólastiga að             

tryggja samfellu í námi, stuðla að velferð nemenda og miðla upplýsingum.  

Í lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla kemur fram að framhaldsskólar skulu hlutast til um að               

nemendur sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda fái þann stuðning og viðeigandi kennslu              

samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum sem skólinn hefur fengið í tengslum við innritun nemenda. Þar             

af leiðandi er mikilvægt að allar upplýsingar sem skipta skólagöngu nemenda máli berist til  

  

_____________________________________________________________________________________  

 (NAFN FRAMHALDSSKÓLA)  

Eins og fram kemur í reglugerð nr. 230/2012 um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum (athugið               

að nemendur með sérþarfir teljast þeir nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra              

námerfiðleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar) bera forráðamenn ábyrgð á           

því að veita framhaldsskóla allar nauðsynlegar upplýsingar um sérþarfir ólögráða barna þeirra. Slík             

upplýsingagjöf liggur til grundvallar mati á þörf fyrir stuðning í námi og er forsenda þess að                

framhaldsskóli geti veitt viðeigandi þjónustu.  
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Nafn nemanda:   

 

 

Kennitala:  

Nafn grunnskóla sem flytur gögnin:  

 

 

Framhaldsskóli sem fær gögnin:  

 

 

Forráðamaður:  

 

 

Kennitala:  

Forráðamaður:  

 

 

Kennitala  



  

  

  

Einnig skulu forráðamenn koma á framfæri upplýsingum til framhaldsskóla um breytingar á högum             

og aðstæðum barna þeirra sem kunna að skipta máli fyrir námsframvindu, ástundum, líðan og              

hegðun nemanda.  

  

Einn liður í starfi  

 __________________________________________________________________________  

 (NAFN FRAMHALDSSKÓLA)  

  

er að fylgja þessum lögum og markmiðum eftir og veita góða og einstaklingsmiðaða þjónustu.              

Forsenda þess er markviss móttaka og úrvinnsla á mikilvægum upplýsingum um nemendur.            

Viðkomandi kennurum í framhaldsskólum er jafnframt greint frá sérþörfum nemenda ef þær eru             

taldar getað hamlað nemanda í tiltekinni námsgrein. Án fyrrgreindra upplýsinga getur reynst erfitt að              

veita áfram samfellda þjónustu á einstaklingsgrundvelli.  

Um upplýsingar sem tengjast námsmati beint sbr. 2. mgr. 27. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla                

kemur fram að heimilt er að veita upplýsingar um námsmat vegna flutnings nemenda milli skóla og                

innritunar í framhaldsskóla, enda sé krafist fullrar þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við             

gildandi lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.  

Á þessu eyðublaði lýsir þannig nemandinn og forráðamenn því yfir hvort þeir séu samþykkir              

aðgreindum vinnsluaðferðum framhaldsskólans á persónuupplýsingum barna þeirra. Þetta varðar         

móttöku, geymslu og úrvinnslu upplýsinga og greininga og annarra gagna sem fylgja nemandanum             

á milli skóla.  

Undirritaður forráðamaður tekur með þessum hætti afstöðu til þess hvort framhaldsskólanum sé            

heimilt að veita viðtöku, varðveita og vinna með þær upplýsingar sem nemandanum fylgja og              

staðfestir hér með þá afstöðu sína með undirritun sinni.  

Miðlun upplýsinga með þeim hætti sem rakin er hér að ofan hefur tilvísun í lög um grunnskóla nr.                  

91/2008 um þagnarskyldu skv. 2. mgr. 12. gr auk 8. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna                 

ríkisins nr. 70/1996,  sbr. X. kafli stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

  

Flutningur á gögnum/greiningum nemanda til framhaldsskóla  
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 Samþykkir þú að fyrrverandi skóla nemandans sé heimilt að afhenda skimanir, 

greiningar og skýrslur sérfræðinga sem mikilvægar eru til að ná sem bestri samfellu 

nemandans í námi?  

 

 Já  Nei  

 Samþykkir þú að fyrrverandi skóla nemandans sé heimilt að afhenda önnur 

 gögn sem mikilvæg eru upp á samfellu nemandans í námi?  

 

Já  Nei  



Miðlun upplýsinga til kennara innan framhaldsskólans (ef nauðsynlegt þykir eftir samtal 

við forráðamenn)  

  

Þær upplýsingar sem hér eru veittar eru geymdar á öruggum stað og ekki notaðar í öðrum tilgangi en 

til að staðfesta samþykki forráðamanns.  

  

__________________________________________________________________________  

(NAFN FRAMHALDSSKÓLA)  
er ábyrgðaraðili vinnslunnar og mun fylgja gildandi lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu              

persónuupplýsinga við meðferð gagnanna. Athygli er vakin á því að heimilt er að draga gefið               

samþykki til baka hvenær sem er og skal það gert skriflega á þar til gert eyðublað. Afturköllun                 

samþykkis skal ekki hafa áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkis fram að afturkölluninni, sbr.               

3. mgr. 10. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Persónulegar             

upplýsingar eru ekki sendar til þriðja aðila án leyfis forráðamanna nemenda undir 18 ára eða lögráða                

nemenda og eru þær varðveitt sem trúnaðarmál.  

 

Samþykkisyfirlýsing þessi er í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu              

persónuupplýsinga.  

  

Staður og dagsetning  

__________________________________________________________________________  

Undirskrift forráðamanns  

__________________________________________________________________________  

Undirskrift nemanda  
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Samþykkir þú að upplýsingum um þær sérþarfir barns þíns sem hamlað 

gætu í námi sé komið áfram til þeirra kennara sem vinna með nemandanum 

hverju sinni?  

 

Já  Nei  


