
Indmeldelsesblanket
(online)

Oplysningerne indtastes i 
EDB-Brugsen

[hosted lokalt]

SU-styrelsen

Elever:
• Navn
• CPR-nr.
• Adresseoplysninger
• E-mail
• Kommune
• Tidl. Skole
• Kosthensyn

Forældre/værger:
• Navn
• CPR-nr.
• Adresseoplysninger
• Telefonnr.
• E-mail
• Relation (mor/far/værge)

Kommune

STIL/UNI-C
[UVM]

Viggo
[KOM/IN]

Microsoft Azure
[Microsoft]

Active Directory
[hosted lokalt]

Microsoft Office 365
[Microsoft]

Booking af 
rundvisningssamtaler

(online)

YoungCRM
[CompanYoung]

Modtages på 
kontoret

Indmeldelsesblanketten 
udskrives og gemmes i en mappe

Indmeldelsesblanket
(trykt)

YoungCRM
[CompanYoung]

Tilmelding til 
informationsmøde

(online)
YoungCRM

[CompanYoung]

Modtages på 
kontoret

Modtages på 
kontoret

Tilmelding til 
nyhedsbrev

(online)
YoungCRM

[CompanYoung]

Følgende overføres automatisk til MS Azure:
• Navn
• Klasse/stilling
• UNI-login (brugernavn og adgangskode)

Brugernavnet bruges til at generere en e-mailadresse, der fungerer som 
brugernavn på MS Office 365 (brugernavn@rejsby.eu)

Ansættelseskontrakt
(trykt)

Ansatte:
Navn
CPR-nr.
Adresseoplysninger
Telefonnr.
E-mail
Ancienitet

Elever:
• Navn
• CPR-nr. (herunder fødselsdato)
• Adresseoplysninger
• E-mail
• Kommune
• Telefonnr.
• Køn
• Klasse/hold (herunder valgfag)
• Elevnr.
• Bemærkninger

Forældre/Værger:
Navn
CPR-nr.
Adresseoplysninger
Telefonnr.
E-mail
Relation (mor/far/værge)

Ansatte:
Navn
CPR-nr.
Adresseoplysninger
Telefonnr.
E-mail

Følgende overføres til Viggo:

Følgende registreres om eleverne i Viggo:
• Sygdom/fravær
• Hændelser (dagbog)
• Særaftaler

A
A

B

B

Besøgsregistrering
(online)

YoungCRM
[CompanYoung]

Navn Adresseoplysninger Kommune E-mail Telefonnr. Fødselsdato Klassetrin Skole Køn

Booking af rundvisningssamtale x x x x x x

Tilmelding til informationsmøder x x x x x x x

Tilmelding til nyhedsbrev x x

Besøgsregistrering x x x x x x

optagelse.dk

UV-efterskole
[UVdata]

minuddannelse.net

SkolePlan
[hosted lokalt]

D

Følgende overføres manuelt til Frog Learn:
• Navn
• Klasse/stilling
• UNI-login (brugernavn og adgangskode)

C

Dataregistreringer på Rejsby Europæiske EfterskoleOpdateret: 4. april 2017

Elevstøtteskema
Ingen nye oplysninger

Div. evalueringer
(online)

Questback 
Essentials

[QuestBack.com]

Oplysninger til skitur
(online)

Questback 
Essentials

[QuestBack.com]

Mål og evaluering (elev-skema):
• Navn
• Forældre
• Hvorfor har du valgt at tage på efterskole?
• Hvorfor har du valgt Rejsby Europæiske Efterskole?
• Hvilke forventninger har du til efterskoleopholdet?
• Hvilke krav og forventninger stiller du til dig selv på det sociale område?
• Hvilke krav og forventninger stiller du til dig selv på det faglige område?
• Hvor er dine stærke sider både socialt og fagligt?
• Hvilke områder vil du gerne styrke i løbet af skoleåret?
• Hvordan lærer du bedst?
• Hvilke arbejdsformer passer dig bedst (individuelt, gruppearbejde, tavleundervisning osv.)?
• Hvordan er din indstilling til lektier, og hvor meget tid er du vant til at bruge på lektielæsning?
• Hvilke fritidsinteresser har du?
• Har du fritidsjob?
• Hvilke forventninger har du til dine kammerater og personalet?
• I forbindelse med vores markedsføring vil vi gerne høre, hvor du har hørt om efterskolen?

Mål og evaluering (forældre-skema):
• Navn
• Hvorfor har I valgt at give jeres barn et år på efterskole?
• Hvorfor valgte I Rejsby Europæiske Efterskole?
• Hvilke forventninger har I til efterskoleopholdet?
• Hvilke forventninger har I til jeres barns sociale udvikling på efterskolen?
• Hvilke forventninger har I til jeres barns faglige udvikling på efterskolen?
• Hvor synes I, at jeres barn har sine stærke sider?
• Er der områder hos jeres barn, som I ønsker styrket under efterskoleopholdet?
• Er der nogen særlige hensyn, vi skal tage i forhold til jeres barn?

Eksempler:
Efterskolens selvevaluering.
Evalueringer af arbejdsmiljø, undervisningsmiljø, 
rejser og anderledes uger.

MOE-skemaer
(Word-fil)

Viggo
[KOM/IN]

Modtages på 
kontoret

Oplysninger til skituren:
• Navn
• Vægt, hjelm- og skostørrelse
• Niveau

Frog Learn
[Frog Education]

Følgende overføres manuelt til SkolePlan:
• Navn
• Ansættelsesgrad

Følgende registreres i SkolePlan:
• Sygdom
• Ferie

Der oprettes kun oplysninger om lærerne i SkolePlan.

D

C

I det daglige skolearbejde bruges der en række læringsplatforme, 
herunder online testsystemer, hvor navn, UNI-login (brugernavn) og 
testresultater opbevares hos forlagene (fx Alinea og Gyldendal).

Webkarakter
[KOMiT]

Google Analytics
[Google]

Besøgende på 
hjemmesiden

Google indsamler bl.a. følgende informationer 
om de besøgende:
• IP-adresser
• Browser-type
• Styresystem
• Enhedsoplysninger
• HTTP forespørgsler
• Dato og tid
• Adfærd på hjemmesiden
Oplysningerne er underlagt Privacy Shield.
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