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FLYTTEMELDING FOR ELEVER SOM BEGYNNER PÅ NY SKOLE 

Flytting skal meldes til den skolen eleven flytter fra. Ruseløkka skole vil da sende flyttemelding over til den nye 

skolen/kommunen. 
Elevens fulle navn:   

 

                                                           

Fødselsdato: Gruppe: 

Elevens nye adresse:                                                           

 

 

Postnr./-sted 

Navn på ny skole  

 

 

Er ny skole varslet? (ja/nei) 

Adresse og postnr./-sted til ny skole, evt. kommune hvis adresse 
ikke er kjent 

 

 

Flyttedato (= oppstartsdato, ny skole) 
 

Foresattes e-postadresse: 

 

 

 

VEDR. ELEVMAPPER 

I forbindelse med at deres barn nå skal slutte ved Ruseløkka skole, vil vi gjerne gjøre oppmerksom på 

retningslinjene i forhold til elevmapper. Det er hovedsakelig personopplysningsloven med forskrifter som 

regulerer behandlingen av elevmappene, men også forvaltningsloven har enkelte supplerende regler. Arkivloven 

med forskrifter regulerer skolens plikt til å ha arkiv over skolens dokumenter. 

 

Opplysninger om eleven som overføres ny skole uten krav til samtykke. Skolen vil overføre elevens mappe til ny 

skole.  

Elevmappen kan inneholde:  

Resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver, permisjonssøknader, referat fra utviklingssamtaler, 

relevant korrespondanse mellom skole og hjem.  

For elever med spesialundervisning kan elevmappen i tillegg inneholde: henvisning til PPT og pedagogiske 

rapporter, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell opplæringsplan, vedtak om spesialundervisning, 

halvårsrapporter/årsrapporter ev. annen relevant korrespondanse. Skolen trenger ikke samtykke fra deg for å 

overføre disse opplysningene til den nye skolen, ref. personopplysningsloven § 8 f). 

 

Taushetsbelagt informasjon: I enkelte tilfeller kan elevmappen også inneholde taushetsbelagt informasjon som 

ikke er nødvendig for elevens videre opplæring. Slik informasjon kan ikke overføres uten ditt samtykke. 

Skolen avgjør hvilke opplysninger som regnes nødvendige for elevens videre opplæring og informerer de 

foresatte om hva som blir overført. Er du uenig i skolens avgjørelse, må du ta dette opp med rektor. Blir dere 

ikke enige, sender rektor saken til kommunen som tar en endelig avgjørelse. 

 

Samtykke 

 Jeg samtykker i at kopi av elevmappen i sin helhet blir overført til den nye skolen 

 Jeg ønsker innsyn i elevmappens innhold og tar selv kontakt med skolen for å avtale en 

   gjennomgang 

 

 

 

Oslo, ......................................... ....................................................................... 
(foresattes underskrift) 


