
 

 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Ruseløkka skole 

 

 

 

 

 

 
FLYTTEMELDING FOR ELEVER SOM BEGYNNER PÅ NY SKOLE 

 

Fylles ut av foresatte, og signeres nederst etter gjennomlesing av informasjon om elevmapper. 

Returneres skolen snarest. 

 
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 

 

"Skolen skal ta vare på originaldokumentene i elevmappene slik at man i fremtiden kan 

dokumentere hvilke tilbud som er gitt til den enkelte elev. Når en elev skifter skole, skal kopi 

av informasjon som er viktig for videre skolegang oversendes ny skole. Eleven eller de 

foresatte skal bli orientert om dette, og få mulighet til å uttale seg før dette skjer. 

Opplysninger om disiplinære forhold skal ikke overføres til ny skole, dersom ikke disiplinære 

forhold er årsak til flyttingen eller er av pedagogisk betydning for ny skole. Skolen skal i slike 

tilfeller bare sende fra seg kopier av informasjon." 

 

 

I praksis betyr dette at skolen går gjennom hver elevs mappe og vurderer hvilke dokumenter som kan være 

aktuelle å oversende kopi av til ny skole – om noen i det hele tatt – og at foresatte har rett til å gjennomgå 

dokumentene i elevmappen, samt rett til å uttale seg om opplysningene som tenkes oversendt til den nye skolen. 

Dette er i samsvar med de retningslinjer som er vedtatt av Utdanningsetaten. 

 

Skulle det være ønskelig å gjennomgå dokumentene i elevmappen, må det gjøres innen 1 uke fra dette skjemaets 

dato. 

 

 

Jeg bekrefter herved at jeg er gjort kjent med mine rettigheter i forbindelse med oversendelse av 

elevmappeinnhold til ny skole, og har ingen kommentarer til dette. 

 

 

 

 

 

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


