Fullmakt – Rekvirera handlingar
Denna blankett används för att ge eller neka Svalövs Montessori fullmakt att inhämta sekretesskyddade handlingar
om elevs studiesituation avseende namngiven elev från annan skola eller kommun. Denna blankett används även för
att ge eller neka Svalövs Montessoris elevhälsa att inhämta journalanteckningar som lyder under stark sekretess.
Ett alternativ till att ge Svalövs Montessori fullmakt är att vårdnadshavarna själva begär ut handlingarna av den
tidigare skolan, elevhälsan, socialförvaltningen, vårdinstansen m.fl. och kopierar det man önskar delge skolan.

Sekretess och allmänna handlingar
En individuell studieplan i den kommunala skolan är en allmän handling. Den bör inte innehålla integritetskänsliga
uppgifter som omfattas av sekretess. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, såväl muntliga som skriftliga.
Lagstiftningen innehåller bestämmelser för att skydda olika intressen, inom skolan oftast till skydd för enskilds
personliga förhållanden. Uppgifter omfattas av s.k. ”stark” eller ”svag” sekretess.
Förutom för de som har skyddad identitet ska betyg, resultat från nationella prov och registeruppgifter såsom språkval
och beslut om ev. anpassad studieplan alltid lämnas ut. Individuella studieplaner kan som oftast också lämnas ut utan
fullmakt. Diagnoser, utredningar och åtgärdsprogram lyder allt som oftast under svag sekretess. Journalanteckningar,
psykologbedömningar, anmälan till socialförvaltning, ansökningar om omfattande behov av särskilt stöd m.m., i
närhet till vårdande insatser lyder i princip alltid under stark sekretess.
Vårdnadshavare har alltid rätt att ta del av skolors och vårdinstansers dokumentation avseende sitt barn. En
sekretess- och menprövning skall göras av ansvarig innan handlingar lämnas ut till utomstående.

Denna fullmakt lämnas till rektor för handläggning.
Fullmakt gäller fr.o.m.

Fullmakt upphör den

Barnets namn:

Personnummer

Medgivande/fullmakt att rekvirera handlingar under ”svag” sekretess

NEJ, Svalövs Montessori får INTE inhämta sekretessbelagd studiedokumentation.
JA, härmed ger vi Svalövs Montessori fullmakt att rekvirera studiedokumentation från följande
skolor/instanser:
Medgivande/fullmakt att rekvirera handlingar under ”stark” sekretess

NEJ, Svalövs Montessori får INTE inhämta sekretessbelagda journaler m.m.
JA, härmed ger vi Svalövs Montessori fullmakt att rekvirera journaler m.m. från följande
skolor/instanser:
Ev. anteckningar

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Datum

Namn på handläggare, mottagande skola

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2
Rektors
MOTTAGANDE
Mottagande skola
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