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Ansøgningsskema – Obligatorisk læring i hjemmet
Jf. gældende lovgivning skal alle 1-årige børn, som bor i et udsat boligområde og ikke allerede er optaget i et dagtilbud, optages i et obligatorisk læringstilbud. Tilbuddet har en varighed på præcis 25 timer om ugen og foregår i et kommunalt, selvejende eller udliciteret dagtilbud.
Forældre har mulighed for selv at stå for indsatsen, hvis deres indsats kan stå mål med det
obligatoriske læringstilbud. Kommunen skal føre tilsyn med forældrenes indsats. Ved tilsynet
lægges særlig vægt på om forældrene kan understøtte barnets dansksproglige udvikling, og
om forældrene lærer barnet om danske traditioner samt demokratiske værdier og normer.
Hvilke(t) barn/børn skal deltage
i indsatsen: Skriv navn(e)
Hvor foregår indsatsen: Skriv
adresse
Hvem skal varetage indsatsen:
Skriv navn
Barnets adresse
Mors navns
Mors adresse
Fars navn
Fars adresse

Vi tilkendegiver, at vi er opmærksomme på, at vi kan leve op til følgende kriterier:
1. Begge forældre skal tale dansk på niveau med en bestået 9. klasses afgangsprøve eller Prøve i Dansk 3
Begge forældre kan bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk (eller tilsvarende)
Dokumentation vedlægges
2. I har fokus på at lære barnet dansk.
Beskriv her, hvilke aktiviteter vil I lave med jeres barn, som giver jeres barn mulighed for at
lære dansk:
Sagsbehandler
Mariachri

Doknr.
78042/22

Sagsnr.
21/4521

3. I har fokus på at lære barnet om danske traditioner og demokratiske normer og
værdier.
Beskriv her, hvordan I vil have fokus på at lære jeres barn om:
Danske traditioner:

Demokratiske normer og værdier:

Ligestilling:

Vi er desuden bekendt med at kommunen kommer på besøg og fører tilsyn og, at vi med nedenstående underskrift ud over at hæfte for rigtigheden af ovenstående samtidigt samtykker
til, at kommunen får adgang til hjemmet. Herunder, at kommunen opbevarer og behandler
vores eksamensdokumenter i den periode vi, som forældre, selv står for indsatsen i hjemmet.
Det er frivilligt, om du vil afgive samtykke
Når du vælger selv at stå for indsatsen af obligatorisk læringstilbud skal Høje Taastrup Kommunes pædagogiske tilsyn på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i et obligatorisk læringstilbud i en vuggestue.
Det pædagogiske tilsyn lægger særligt vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk,
Prøve i Dansk 3 eller lignende. Hvis indsatsen står mål med dette, skal det pædagogiske tilsyn
ikke foretage flere tilsynsbesøg.
Når du vælger at give samtykke, vil kommunen foretage en vurdering af, om du selv kan varetage indsatsen med det obligatoriske læringstilbud. Når det pædagogiske tilsyn har været
på tilsynsbesøg, træffer det afgørelse om dit barn kan være fritaget for at skulle deltage i
et obligatorisk læringstilbud i en vuggestue.
Hvem beder om dit samtykke?
Det er det pædagogiske tilsyn i Institutions- og Skolecentret, der beder om dit/jeres samtykke.
Høje Taastrup Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger
Samtykkeerklæring
Jeg accepter nedenstående *
I forbindelse med opfyldelsen af ovenstående formål ønsker Høje Taastrup Kommune dels at
få adgang til familiens hjem i forbindelse med vores tilsynsbesøg, og dels at indhente personoplysninger om dig til brug for vores vurdering af, om du kan varetage indsatsen. Her vil primært være tale om indhentelse af personoplysninger i form af eksamensbeviser eller andre
relevante uddannelsesmæssige dokumenter.
Hvis du vælger ikke at give samtykke, vil det ikke være muligt, at du som forælder kan varetage indsatsen med det obligatoriske læringstilbud selv.
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Oplysning om behandling af dine data
Lovgrundlag for behandlingen
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6,
stk. 1, litra a.
Ansvarlig

Oplysningerne indsamles af Høje-Taastrup Kommune, som er dataansvarlig. Høje-Taastrup Kommune
er derfor ansvarlig for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.
Høje-Taastrup Kommune kan kontaktes på tlf. 4359 1000 og mail InstitutionSkole@htk.dk .
Information om Høje-Taastrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver og andet information om databeskyttelse, kan findes her: Databeskyttelse | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk)
Formålet med behandlingen
Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.
Behandlingens varighed
Oplysningerne behandles i den tidsperiode, ordningen anvendes.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid benytte dig at de rettigheder, der følger af lov, herunder blandt andet ret
til indsigt. Rettighederne udøves ved at kontakte Institutions- og skolecentret eller databeskyttelsesrådgiveren.
Har du skiftet mening?
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Institutions- og skolecentret og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både
mundtligt og skriftligt.
At samtykket trækkes tilbage, berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der
er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.
Vil du klage?
Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside eller på følgende link: Klage (datatilsynet.dk)

Dato:

____________________________________
Underskrift, mor

________________________________
Underskrift, far
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