
 

 

Handicaperklæring 

Folkeoplysende voksenundervisning 

Undertegnede bekræfter hermed med min underskrift, at jeg deltager på nedenstående hold, som 

handicappet i relation til det konkrete emne, der undervises i på holdet.  

Hold nr.  

Holdnavn  

Navn  

Cpr. nr.  

Adresse  

Postnr. og by  

Tlf. nr.  

Mail  

Handicappet i forhold til det konkrete undervisningsemne består i: 

(f.eks. læse-og stavevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, tale- og sprogvanskeligheder, generelle 

indlæringsvanskeligheder, psykiske lidelse, bevægelseshæmmet eller andet) 

Er deltageren ikke selv i stand til at underskrive erklæringen, underskrives den af en pårørende. 

Dato og deltagers underskrift: Dato og aftenskoles underskrift: 

 

Hvad er handicapundervisning? Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor læreren gennem en særlig 

tilrettelæggelse og pædagogisk indsats sikrer, at du, selvom du er handicappet i relation til det konkrete emne, alligevel opnår 

fuldt udbytte af undervisningen. I Morsø Kommune må der maksimalt være 7 deltagere på et handicaphold. 

Hvad bruger aftenskolen handicaperklæringen til? Aftenskolen får et forhøjet tilskud fra kommunen til handicapundervisning. 

De skal bruge handicaperklæringerne til at dokumentere overfor kommunen, at det forhøjede kommunale tilskud bliver 

udbetalt på korrekt grundlag. Aftenskolen opbevarer handicaperklæringerne i 5 år og skal udleveres til kommunen på 

forlangende.  

 



 

 

 
Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har 
ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om 
databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i 
Morsø Kommune findes på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, 
private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. 
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når 
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller 
slettet. 

 

 


