SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV INFORMASJON
FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Barnehageloven § 20 omhandler taushetsplikt:
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle
bestemmelsene i forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder både det pedagogiske personalet
og andre ansatte, som assistenter, studenter, vikarer, kjøkkenpersonale, vaktmestere mv.
Taushetsplikten innebærer at medarbeiderne plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. Med dette
menes blant annet opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold,
boligforhold, økonomi eller klientforhold i det offentlige.
Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester
reguleres av forvaltningsloven §§ 13a, 13b og 13d. Dette innebærer at ansatte i barnehagen
blant annet kan formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av
samtykke.
Det er utarbeidet Plan for overgangen fra barnehage til skole for barn i Halden
kommune. Planen inneholder retningslinjer og rutiner for barnehagenes og skolenes
tiltak for å gi alle barn i Halden kommune en god overgang. Det er utarbeidet to
skjemaer for overføring av informasjon fra barnehage til skole. Det første skjemaet
skal fylles ut av barnet sammen med pedagogisk leder i barnehagen, underskrives av
foresatte og leveres til skolen ved innskriving.
Det andre skjemaet skal fylles ut av barnehagen i samarbeid med foresatte, skrives
under av styrer og foresatte og sendes skolen fra barnehagen før sommerferien.
I tillegg til disse skjemaene kan det være behov for ytterligere informasjonsutveksling
mellom barnehagen og skolen. Dette er beskrevet i rutinene for overgangen.
Det understrekes at det ikke utveksles noen informasjon mellom barnehagen
og skolen uten at foresatte er informert om innholdet i informasjonen.
For å sikre at informasjonsutvekslingen holdes innenfor lovens regler om
taushetsplikt som beskrevet ovenfor, bes foresatte samtykke til at barnehagen gir
informasjon om det enkelte barn til skolen ved behov.
Undertegnede samtykker i at barnehagen kan gi informasjon til skolen ved
behov ut over den informasjonen som gis i skjemaene. Samtykket begrenses til
å gjelde siste år i barnehagen og første år i skolen.
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