Oslo kommune
Utdanningsetaten
Bjørnholt videregående skole
Søknadsskjema for tilgang til skoleportalen for foresatte
Foresatte som ønsker tilgang til skoleportalen må være registrert med korrekt navn, fødselsnummer og
mobilnummer. Epostadressen fylles ut dersom skolen skal kunne kommunisere med foresatte via epost.
På dette søknadsskjemaet listes alle kontaktpersoner opp.
Kontaktpersoner som merket med "Ja" i feltet Skal ha tilgang til skoleportalen, som har korrekte verdier i
de obligatoriske feltene og har signert, vil få tilgang til skoleportalen.
For foresatte/kontaktpersoner som har tilgang til skoleportalen gjelder følgende:
*Verdien i feltene under blir eksportert til skoleportalen.
*Ansatte ved skolen der barnet går vil kunne få innsyn i disse opplysningene (unntatt fødselsnummer).
*Skolen vil benytte mobilnummer i dette skjemaet til å sende informasjon til foresatte via SMS.
*Elever og andre foresatte får ikke tilgang til denne informasjonen, med mindre annet er avtalt med
skolen.
Pålogging til skoleportalen gjøres via skolens nettside http://bjornholt.vgs.no ved å klikke på "Logg inn"
øverst til høyre på skolens nettside. Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten: MinID eller BankID.
I skoleportalen finnes veiledninger og utvidet informasjon om bruk av skoleportalen for foresatte.
Elevens navn:

Gruppe:

Elevens fødselsdato:

1. Navn på foresatt/kontaktperson:

2. Navn på foresatt/kontaktperson:

Fødselsnummer (11 siffer):
Mobil:
Adr:
Epost:
Tlf.arb.:
Skal ha tilgang til skoleportalen: Ja ☐ eller Nei ☐

Fødselsnummer (11 siffer):
Mobil:
Adr:
Epost:
Tlf.arb.:
Skal ha tilgang til skoleportalen: Ja ☐ eller Nei ☐

Jeg samtykker herved i at de personene som det er krysset "Ja" for over skal få foresatt-tilgang til
ovennevnte elev i skoleportalen og bekrefter at informasjonen som er angitt over er fullstendig og korrekt.
Eleven skal samtykke før det kan gis tilgang til personer uten foreldreansvar.
Samtykket/tilgangen gjelder så lenge barnet går på en kommunal skole i Oslo, men kan trekkes tilbake
ved henvendelse til skolen.
Fra fylte 18 år kan eleven selv, ved henvendelse til skolen, kreve at tilgangen til en eller flere
kontaktpersoner/foresatte fjernes.

Dato

Signatur foresatt/e

Signatur elev

Annet:
Jeg/vi tillater at skolearbeid og lignende kan publiseres på skolens hjemmeside: Ja ☐ eller Nei ☐
Jeg/vi tillater at skolebilder kan publiseres på skolens hjemmeside: Ja ☐ eller Nei ☐

___________________________________________________________________________________________
Utdanningsetaten
Bjørnholt vgs

Telefon: 23 46 36 00
E-mail: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Besøks adresse:
Slimeveien 17
1275 Oslo

Postadresse:
Oslo Kommune Utdanningsetaten, Bjørnholt Vgs
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Org.nr. 976 820 037
Hjemmeside:
www.bjornholt.vgs.no

