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ERKLÆRING 

ved flytting / skolebytte 
 

Elevens navn:                    ___________________________________________ 

Nåværende skole:              ___________________________________________ 

Klasse:                               ___________________________________________ 

Personnr. (11 siffer):         ___________________________________________ 

 

Nåværende adresse:          ___________________________________________ 

Ny adresse:                       ___________________________________________ 

Postnr./sted:                      ___________________________________________ 

Kommune:                        ___________________________________________ 

 

Ny skole:                           ___________________________________________ 

Adresse/telefon ny skole:  ___________________________________________ 

 

Siste dag på nåværende skole:________________________________________ 

Første dag på ny skole:      ___________________________________________ 

 

Hvem flytter med?            Mor:  Far:  Søsken/andre: ___________________ 

 

Overføring av informasjon fra elevmappe til ny skole 

I Berg Montessoriskole er det praksis at alle relevante dokumenter som 

omhandler eleven samles i en elevmappe. 

 

A – Dokumenter som eksempelvis kan ligge i elevmappen er: resultater av nasjonale prøver, 

kartleggingsprøver, permisjonssøknader, referat fra utviklingssamtaler og annen relevant 

korrespondanse mellom skole/hjem.  

For elever med spesialundervisning vil elevmappen i tillegg innholde henvisning til PPT 

m/pedagogiske rapporter, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell opplæringsplan, vedtak 

om spesialundervisning, halvårsrapporter samt annen relevant korrespondanse. Disse 

opplysningene trenger skolen ikke samtykke fra foresatte til å overføre. 

(jf.Personopplysningslovens § 8-f). 

 

Det er rektor som avgjør hvilke opplysninger som regnes som nødvendige for elevens videre 

opplæring. Foresatte informeres om hva som overføres av informasjon. Hvis foresatte er 

uenige i rektors avgjørelse, må de ta dette opp med rektor. Hvis saken ikke kan løses, 

oversendes saken til Statsforvalteren som tar en endelig avgjørelse.  

 

B – Elevmappen kan i enkelte tilfeller også inneholde taushetsbelagt informasjon som ikke er 

nødvendig for elevens videre opplæring. Disse opplysningene må skolen ha foresattes 

samtykke for å overføre. 
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Hensikten med overføring av informasjon til ny skole er å gi raskere informasjonsflyt mellom 

skolene for derved å kunne gi bedre tilpasset opplæring, bedre måloppnåelse i fagene og 

ivareta god kvalitet i samarbeidet mellom skole/hjem. 

 

 

SAMTYKKE 

 (sett kryss)  

Jeg/vi samtykker til at informasjon fra elevmappen blir overført til ny skole. 

 

 

IKKE SAMTYKKE 

 (sett kryss) 
Jeg/vi samtykker ikke* til overføring av informasjon som ikke er nødvendig for 

elevens videre opplæring. (Se punkt B ovenfor)  

*Krysses det av her, må foresatte ta kontakt med skolen for å avtale tid for 

gjennomgang av elevmappen.  

Dokumenter som ikke ønskes overført spesifiseres på side 3 av dette skjema i 

møtet med skolen. 

 

 

Andre opplysninger dere ønsker å gi skolen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted/dato:  _____________________ 

 

______________________________ __________________________________ 

       (Underskrift foresatt 1)    (*Underskrift foresatt 2) 
*Dersom begge foreldrene har foreldreansvar og ikke bor sammen er det nødvendig med samtykke/underskrift 

fra begge. 
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Dokumenter som ikke ønskes overført:  
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