Eyðublað vegna upplýsts samþykkis

Keldan
Skólastofnun barns:

Sveitarfélag:

Ef sérfræðingar á vegum þíns sveitarfélags eiga að geta veitt þínu barni og ykkar
fjölskyldu þjónustu skv. vinnulagi Fjölskyldustuðnings Norðurþings, gæti skapast þörf á
að deila upplýsingum um persónulega hagi ykkar með þeim sérfræðingum sem koma
að lausn málsins.
Í sveitarfélögunum Norðurþingi, Skútustaðarhreppi, Þingeyjarsveit, Tjörneshreppi,
Langanesbyggð og Svalbarðshreppi vinnum við samkvæmt nýju verklagi er byggir
á teymi þeirra fagaðila sem koma að hverju máli fyrir sig. Í teyminu sitja deildarstjóri
í málefnum barna, félagsráðgjafar, sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur en aðrir
sérfræðingar sem eftir atvikum hafa með mál einstakra barna eða fjölskyldna að gera,
geta einnig verið kallaðir inn í teymið, s.s. grunn- og leikskólakennarar.
Markmiðið með því að geta deilt upplýsingum um málefni barns og fjölskyldu er að
fá fram heildarsýn og betri þjónustu við barn og fjölskyldu hverju sinni. Farið er með
persónulegar upplýsingar málsaðila skv. ströngustu reglum um persónuvernd og gögn
vistuð skv. lögum þar að lútandi. Þátttaka foreldra og eftir atvikum unglinga í teyminu
er mikilvæg og ekki unnið með málefni fjölskyldunnar í teyminu án hennar þátttöku,
vitundar og/eða samþykkis.
Mikil áhersla er lögð á að raddir foreldra og barns/unglings heyrist, og að þeir hafi sjálfir
áhrif á til hvaða lausna er gripið.
Foreldri/forráðarmaður: 					

kennitala:

Heimilsfang:

Staður:

Netfang:

Sími:

Foreldri/forráðarmaður: 					

kennitala:

Heimilsfang:

Staður:

Netfang:

Sími:

Barn/unglingur - kennitala:
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Ef varðar fleiri börn:

Aðrir aðilar sem samþykki okkar gildir um:
Hverjir:

Tengsl:

Samþykki þitt/ykkar gildir í eitt ár frá dagsetningu undirskriftar. Þú/þið getið hvenær
sem er dregið samþykki ykkar til baka. Allir sérfræðingar er koma að málum
ykkar eru bundnir trúnaðar- og þagnareiði. Skrifleg gögn eru vistuð í skjalakerfi
Félagsþjónustu Norðurþings í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga og reglur nr. 299/2001 um öryggi persónuupplýsinga.
Undirskrift og dagsetning:

Undirskrift og dagsetning:

Undirskrift og dagsetning unglings 15 ára og eldri:

Tveir vottar að réttri dagsetningu og undirskrift (nafn og kt):

prenta út umsókn - skila þarf umsókn bréfleiðis eða koma með á Skrifstofu Norðurþings
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