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Samtykkeerklæring 

1. Projektets titel
I forbindelse med forskningsprojektet ”Stressfri hverdag for børn og unge” (AU-id.no.: 2016-051- 
000001/1145) har vi brug for dit samtykke til, at vi må behandle dit barns personoplysninger i 
overensstem- melse med Databeskyttelsesforordningen.

2. Projektbeskrivelse
Dette er et delprojekt af ovenstående, hvor vi undersøger effekten af et efteruddannelsesprogram 
til lærere. Dit barn modtager ikke direkte undervisning, men vi undersøger i første omgang effekten 
af lærernes stress- reduktion på elevernes trivsel. Dit barns deltagelse i projektet består i at besvare 
et spørgeskema af 2 omgange i løbet af 3 måneder.

3. Dataansvarlig, projektgruppe og projektleder
Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er Dataansvarlig for behandlingen af dit barns personoplys-
ninger. Dansk Center for Mindfulness er ansvarlig for projektet, og projektet er ledet af speciallæge  
i psykiatri, lektor, centerleder, Lone Overby Fjorback og kan kontaktes på  
e-mail: lone.overby.fjorback@clin.au.dk.

4. Kategorier af personoplysninger der behandles om dit barn
Vi behandler almindelige personoplysninger i form af navn, klassebetegnelse, skole samt svar fra 
spørgeskemaer, hvor der indgår oplysninger om dit barns mentale sundhed (styrker og udfordrin-
ger), trivsel, opmærksomhed og søvnkvalitet. Vi indsamler endvidere dit barns mobilnummer,  
som vi anvender som id-nummer til at koble 1. og 2. besvarelse sammen.

5. Formål og behandlingsaktiviteter
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge effekten af lærerens stressreduktion på elever-
nes trivsel. Behandlingen af personoplysningerne vil bestå i indsamling, registrering, opbevaring 
og analyse. Dit barns oplysninger vil være fuldstændigt anonymiserede i offentliggjorte artikler om 
projektet.

6. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
Det kan forekomme, at vi deler dit barns personoplysninger med databehandlere og forskere fra 
andre universiteter, hvor data vil blive behandlet i overensstemmelse med de persondataretlige 
regler. Formålet med en sådan behandling vil være behandling i forskning eller statistisk øjemed.

7. Opbevaringstid
Vi opbevarer dit barns oplysninger så længe det er nødvendigt ift. formålet med projektet og i hen-
hold til gældende lovgivning. Opbevaringstiden forlænges dog, såfremt du også giver dit samtykke 
til, at dit barns data må opbevares til fremtidige forskningsprojekter.

8. Mulighed for at trække samtykke tilbage
Deltagelse er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dit barns per-
sonoplysninger tilbage. Dette kan ske ved at sende en e-mail til Lone Overby Fjorback:  
lone.overby.fjor- back@clin.au.dk. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, får det først virkning fra  
dette tidspunkt og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt.
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Underskrift
Jeg bekræfter at have modtaget, læst og forstået ovenstående, som baggrund for mit samtykke  
til behandling af mit barns personoplysninger til følgende formål:

(HUSK at sætte kryds)

Formål 1: Tilladelse til at Aarhus Universitet bruger dit barns oplysninger fra spørgeskema- 
undersøgelse til at evaluere effekten af at efteruddanne lærere i forbindelse med  
forskningsprojektet ”Stressfri hverdag for børn og unge”.

  JA jeg giver samtykke

  NEJ giver ikke samtykke

Formål 2: Tilladelse til at Aarhus Universitet må behandle de indsamlede data til fremtidige 
forskningsprojekter på Aarhus Universitet.

  JA jeg giver samtykke

  NEJ giver ikke samtykke

Mit barns navn: ___________________________________________________________________ 

Mit barns mobilnummer: _______________________________________________________

(Må gerne være en forældres telefonnummer, men skal bruges til spørgeskema, så vigtigt I husker, hvilket, I bruger)

_______________________________________________________________________________________

(underskrift og dato)

Tak for din deltagelse i projekt ”Stressfri hverdag for børn og unge”

Aarhus Universitet 7. maj 2019
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