Bemyndigelseserklæring til Ordblindetesten
o

Grundskole

o

Ungdomsuddannelse

o

OBU

o

AMU

o

Videregående Uddannelser

_____________________ har vurderet, at ____________________ skal have taget Ordblindetesten.
(navn på skole/uddannelsessted)
(navn på testdeltager)
Formålet med Ordblindetesten er at afdække ordblindhed, når der er observeret tegn på ordblindhed, med henblik på at vurdere behov for støtte og tilrettelægge målrettede støtte- og/eller undervisningsindsatser.
Resultatet af Ordblindetesten opbevares elektronisk i et lukket system, som kun kan tilgås af testvejledere med
særlige rettigheder via UNI-Login og Nem-ID ved den skole eller det uddannelsessted, hvor deltageren er tilknyttet via sit UNI-Login. Når deltageren skifter skole eller uddannelsessted, vil den tidligere skole/det tidligere
uddannelsessted miste adgangen til deltagerens resultat af Ordblindetesten. Den nye skole/det nye uddannelsessted kan indhente en ny bemyndigelseserklæring og dermed få adgang til resultatet af Ordblindetesten.
Resultatet af Ordblindetesten opbevares i det lukkede system i 15 år, så testen er tilgængelig, mens deltageren er
i uddannelsessystemet. Efter 15 år slettes deltagerens oplysninger i Ordblindetesten. Hvis oplysningerne ønskes
slettet før 15 år, skal man henvende sig til Undervisningsministeriet, jævnfør kontaktoplysningerne i Vejledning
til Ordblindetesten.
Undervisningsministeriet kan stille data i Ordblindetesten til rådighed for statistik og forskning i de 15 år, hvor
testoplysningerne er tilgængelige i Ordblindetesten.
Med bemyndigelseserklæringen gives der samtykke til, at deltagerens resultat af Ordblindetesten må videregives
til følgende myndigheder med det formål at vurdere relevant støtte- og/eller undervisningsbehov (sæt kryds):
o
o
o
o

PPR i ___________________________________________________________ kommune
UU-vejledningen i __________________________________________________ kommune
En kommende uddannelsesinstitution ____________________________ (navn på institution)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for behandling af ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS)

Bemyndigelseserklæringen opbevares i underskrevet stand på skolen/uddannelsesstedet. Personoplysninger behandles
efter gældende regler i persondatalovgivningen. Samtykket i bemyndigelseserklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage
ved at henvende sig til den skole/det uddannelsessted, hvor samtykket er givet.
Dato: ___________

Navn: ______________________

Cpr.nr.: __________________

Underskrift: ______________________
Forældre/værges underskrift, hvis elev/studerende er under 18 år
Dato: ___________

Navn: ______________________

Underskrift: _______________

