
 

 

Dette er en vejledning til håndteringen af Area9 Lyceums databehandleraftale og skabelonen til 

forældresamtykkeerklæringen i projektet Mod På Matematik. 

E-læringsplatformen Mod På Matematik er en ny generation af adaptiv læring i form af en digital 

personaliseret matematiktræning, som bedst kan sammenlignes med privattutorers en-til-en undervisning. 

Mod På Matematik er målrettet børn på 6.-9. klassetrin med faglige udfordringer i matematik. 

Databehandleraftale 

Det er boligorganisationerne, som tilmelder de brugere, der skal deltage i projektet ude i de enkelte 

boligområder. Da brugerne er børn, gælder der skærpede omstændigheder. Det er de enkelte 

boligorganisationer og Area9 Lyceum alene, der har adgang til de data, der genereres via brugernes 

opgaveløsning. Derfor skal der udarbejdes individuelle databehandleraftaler mellem Area9 Lyceum og de 

enkelte boligorganisationer, der tilslutter sig projektet. Boligorganisationerne bliver derved dataansvarlige. 

BL – Danmarks Almene Boliger har ikke adgang til boligorganisationernes interne databaser og dermed ikke 

til de relevante data i projektet. BL supporterer udelukkende med en løsning og et projekt, som 

boligorganisationerne selvstændigt bærer videre.  

Area9 Lyceums databehandleraftale læses, underskrives og sendes til Area9 Lyceums Vice President Jan 

Krogh Larsen via e-mail til jan@area9.dk. Har man spørgsmål til Area9s databehandleraftale rettes disse 

ligeledes til Jan Krogh Larsen. 

Forældresamtykkeerklæring 

Hvert deltagende barn i projektet bliver oprettet med et personligt login til e-læringsplatformen. I e-

læringsplatformen dannes der (person)oplysninger om barnets brug af og faglige præstation i platformen. 

Før dette kan ske, skal der gives samtykke til håndtering af disse personoplysninger. Når barnet er under 18 

år, er det en af barnets forældre, som skal give samtykke til barnets deltagelse i Mod På Matematik. BL – 

Danmarks Almene Boliger har med advokatbistand fået udarbejdet en skabelon til 

forældresamtykkeerklæringen til dette formål.  

I skabelonen (s. 3) er tre af felterne markeret med gråt, de skal udfyldes af den administrerende 

boligorganisation i overensstemmelse med boligorganisations databehandlerpolitik.   
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