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Samtycke till bedömning av funktionsförmåga och överföring av information 

 
Elevens namn: _______________________________ 
 
Toimintakykyarvio.fi-tjänsten för bedömning av funktionsförmågan har utvecklats av Valteri center för 
lärande och kompetens. Syftet med bedömning av funktionsförmågan är att stödja lärandet och skolgången. 
 
Uppgifterna i bedömningen används för att främja och stödja elevens lärande och studier i för- och 
grundskolan och vid elevens övergång från grundskolan till fortsatta studier. Målet är att eleven ska få stöd 
för skolgången baserat på sin egen funktionsförmåga och att stödet finns tillgängligt för eleven när hen 
inleder studierna efter grundskolan. I bedömningen deltar förutom eleven själv och hens vårdnadshavare, 
även den ungas lärare, studiehandledare, assistenten och vid behov andra sakkunniga enligt nedan och i 
enlighet med ert samtycke. 
 
❏ Jag samtycker till att elevens funktionsförmåga bedöms med hjälp av tjänsten Toimintakykyarvio.fi. 
Informationen används för att stödja elevens lärande och skolgång. 
 
Jag samtycker till att följande personer/instanser tillhandahåller information om eleven för bedömning av 
funktionsförmågan 
 
❏ Terapeuter 
❏ Skolhälsovården 
❏ Psykolog 
❏ Socialarbetare/Skolkurator 
❏ Annan instans_________________________________ 
 
❏ Jag ger mitt samtycke till att personal med undervisningsansvar kan lämna ut information som fåtts genom 
bedömningen av funktionsförmågan till studiehandledaren och läraren vid den läroanstalt där eleven ska 
fortsätta sina studier och till den instans som ansvarar för handledningen under övergångsperioden. 
 
Samtliga personer som arbetar vid skolan har tystnadsplikt. Enligt 40 § i lagen om grundläggande utbildning, 
32 § i gymnasielagen och 42 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning får personer som deltar i 
undervisningspraktik inte olovligen för utomstående röja vad de vid skötseln av uppgifter som gäller 
utbildningen har fått veta om de studerandes eller deras familjemedlemmars personliga förhållanden och 
ekonomiska ställning. Dessa uppgifter påverkar inte bedömningen av eleven. 
 
 
____________________________________   _____________________________________ 
Datum och ort    Elevens underskrift och namnförtydligande 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande  Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 
 
_________________________________   __________________________________ 
Vårdnadshavarens e-postadress  Vårdnadshavarens e-postadress 
 
Tilläggsuppgift om överföring av nödvändiga uppgifter: 
 
Enligt 40 § mom. 4 i lagen om grundläggande utbildning, ska, om en elev som är under 18 år övergår till undervisning, 
verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar, den tidigare utbildningsanordnaren lämna 
uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. 
Motsvarande uppgifter kan också lämnas ut på den nya utbildningsanordnarens begäran. Således krävs inte 
vårdnadshavarens samtycke för utlämnande av nödvändiga uppgifter. Den som lämnar uppgifterna överlägger vilka 
uppgifter som är nödvändiga. 
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