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Høringssvar til udkast til juridisk og dataetisk vejledning om deling af relevant viden om børn i
overgange
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til det
forelagte udkast til vejledning om deling af viden om børn i overgange.
Det kan være vanskeligt for ledelse og personale i dagtilbud og skoler at finde den rette vej i forhold til
deling af viden, jura om persondata og dataetiske hensyn. Skole og Forældre hilser det derfor
vejledningen velkommen.
I vejledningen er der valgt fire dataetiske principper som tillæg til databeskyttelseslovgivningens
overordnede principper for behandling af personoplysninger. Det er velvalgte principper, som vi
vurderer kan være med til at guide arbejdet på rette vej. Under princippet ”Inddrag og involver” står
der, at familien skal anerkendes som en vigtig aktør, og myndigheden opfordres til at overveje,
hvordan forældrene skal involveres i processen, hvis institutionen skal bringe viden om børn fra
børnehaven til skolen/fritidstilbuddet. Her ser vi gerne, at forældrene anses som ligeværdige parter i
samarbejdet, så man undgår, at sårbare familier oplever en negativ effekt på deres selvbestemmelse
og kontrol i forhold til myndighederne.
Tilsvarende vil det forbedre vejledningen, hvis der blev gjort mere ud af at beskrive kommunikationen
med forældrene i den i øvrigt udmærkede række af eksempler. Der henvises til oplysningspligten og
andre lovgivne rettigheder for forældrene, men dermed bliver man på et minimumsniveau, hvor
vejledningen ellers med de dataetiske principper lægger op til, at man bestræber sig på at gå videre i
forhold til åbenhed, inddragelse og involvering. Det måtte eksemplerne gerne afspejle.
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