
Elev

Insändes till: 
Handläggare på skolan 

Vid frågor kontakta: 
Rektor eller berörd gymnasieskola 
För kontaktuppgifter se 
www.skola.umea.se 

Samtycke till registrering av annan 
ansvarig vuxen i gymnasieskolans 
verksamhetssystem

Personnummer 

Skola Klass 

Annan ansvarig vuxen 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Övriga kommentarer 

Jag/vi samtycker till att annan ansvarig vuxen registreras i gymnasieskolans olika 
verksamhetssystem, med tillgång till både frånvarosystem och lärplattform. 

Om det finns behov av att annan ansvarig vuxen kopplas mot gymnasieskolans olika verksamhets-
system behöver elevens vårdnadshavare/god man, alternativt den myndiga eleven, lämna sitt 
samtycke. Samtycket innebär att den som registreras som annan ansvarig vuxen kan logga in i 
verksamhetssystemen och ta del av information om en elev samt använda funktionerna i systemen på 
samma sätt som en vårdnadshavare. Kopplingen ger tillgång till uppgifter om bl a elevens frånvaro, 
skolarbete och elevdokumentation. Vårdnadshavarnas namn samt annan ansvarig vuxens namn är i 
vissa vyer synliga för andra som har koppling till klassen/gruppen, t ex elevens klasskamrater. Tillgång 
kan ges antingen till enbart frånvarosystemet eller till både frånvarosystem och lärplattform.
Frånvarosystem: Ta del av närvaro och frånvaro, Frånvaroanmäla, Ansöka om ledighet, Se schema mm.
Lärplattform: Klasslistor, Dokumentationer, Information och meddelanden, Information från utvecklingssamtal som 
utvecklingsplaner och omdömen, Planeringar och skoluppgifter, Frånvaroanmäla mm.

Samtycket lämnas läsårsvis och behöver förnyas inför varje hösttermin för att det fortsatt ska vara giltigt. 
(Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta den verksamhet som mottog det.)

Jag/vi samtycker till att annan ansvarig vuxen får tillgång till gymnasieskolans frånvarosystem

Elevens uppgifter

Sökandes underskrift (vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare) 

Vårdnadshavare 
enskild vårdnad 

Vårdnadshavare 
gemensam vårdnad 

God man/särskild förordnad 
vårdnadshavare 

Namnteckning  Namnteckning  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum 

februari 2022

Myndig elev

Ort och datum 

maujac
Maskinskriven text

maujac
Maskinskriven text
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