
Information til forældre om GDPR Køge Kommune - skole 
 

Dit barn går i folkeskole i Køge Kommune, og i den forbindelse behandler vi 

personoplysninger om dig og dit barn. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi 

oplyse dig, når vi behandler personoplysninger om dig og dit barn – uanset om du 

selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre. 

Skolen behandler blandt andet personoplysninger her: 

AULA: 

Der er både almindelige og følsomme personoplysninger i Aula. Ved brugerens profil, 

finder man under kontaktoplysninger navn, adresse, e-mailadresse og 

telefonnummer. Under stamdata findes oplysninger om elevens læge, nationalitet og 

sprog. 

Herudover kan beskeder og sikre filer i Aula indeholde fortrolige informationer og 

følsomme personoplysninger fx om børns helbred eller trivsel.  

Disse data deles kun med, for dit barn, relevante ansatte på skolen. 

Min Uddannelse: 

Der er både almindelig og følsomme personoplysninger i MinUddannelse. Under 

stamkort kan du se oplysninger om navn, adresse, emailadresse og telefonnummer. 

Derudover kan du i MinUddannelse blandt andet se elevplaner, fravær, 

uddannelsesplaner og karakter vedr. dit barn. 

Disse data deles kun med, for dit barn, relevante ansatte på skolen. 

KMD Elev: 

KMD Elev er Køge Kommunes Elevadministrationssystem. Her samles alle 

administrative oplysninger om dit barn. Det er her I som forældre kan indskrive jeres 

barn digitalt til et skoletilbud. Ligeledes er der i KMD elev bl.a. snitflader til 

folkeregistret, Danmarks Statistik, UVM og til PPR, som er er del af BUF (Børn- og 

Uddannelsesforvaltningen) i Køge kommune. 

 

Digitale læremidler, som dit barn har adgang til via UNI-login. 

 

Fotos - på skolens aula hjemmeside og ved ophængning af billeder på skolen 

(samtykke gives i Aula) 

 



I Køge kommune bliver jeres barn fulgt af flere forskellige fagpersoner, som har 

særskilt fokus på henholdsvis det faglige, der sikrer barnets kundskaber, og det 

personlige, der sikrer barnets trivsel. Herunder f.eks. sprogvurdering i 0.kl. ved hjælp 

af Ministeriets system sprogvurdering.dk 

Ligeledes vil der i overgangen mellem dagtilbud og skole, i det daglige skolehjem 

samarbejde, som led i udvikling af skolens didaktiske og pædagogiske praksis og som 

led i tilrettelæggelse af undervisningen – være samarbejde på tværs. 

Hvilke rettigheder har du? 
 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger 

om dit barn og dig: 

Indsigtsret 

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dit barn og dig. 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dit barn og dig. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dit barn og dig, inden det 

tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på. Lovgivningen sætter dog grænser 

for, hvornår vi kan efterkomme et ønske om sletning af oplysninger, da Køge 

Kommune er forpligtiget til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere 

sagsforløb. Du kan dog som alternativ gøre brug af nogle af de øvrige rettigheder, så 

som retten til berigtigelse. 

Ret til begrænsning af behandlingen 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dit barns og dine personoplysninger 

begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 

dit barns og dine personoplysninger. 


