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Besvarelse af din henvendelse 
Du har d. 13.6.2019 anmodet om aktindsigt i ”modtagelsesklasser” i Børn og 
Unge, Aarhus Kommune.  
 
Din anmodning imødekommes efter offentlighedsloven, idet du har ret til at 
blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået eller oprettet af en myn-
dighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens 
virksomhed jf. ofl § 7, stk. 1.  
 
Børn og Unge har forstået din henvendelse på den måde, at du ønsker akt-
indsigt i korrespondancer og dokumenter som vedrører modtagelsesklasser 
på Center10/Tranbjergskolen.  
 
 
Afgørelse 
Du meddeles aktindsigt i de ønskede dokumenter jf. ofl. § 7, stk.1. Børn og 
Unge giver endvidere aktindsigt i videre omfang, idet vi meddeler dig aktind-
sigt i to interne dokumenter, hvor du får de faktiske oplysninger (ekstrahe-
ring) jf. bilag 6.1 og 6.2 jf. ofl. § 14, stk.1 jf. § 23, stk.1, nr.1 jf. § 28, stk.1.  
 
 
Begrundelse 
Din anmodning om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedslo-
vens § 7, stk.1 om aktindsigt. Efter denne bestemmelse kan enhver forlange 
at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en 
myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med 
dens virksomhed med de undtagelser som følger efter offentlighedslovens 
§§ 19-35.  
 
Akter vedrørende din anmodning 
I Børn og Unges sagsbehandlingssystem (eDoc) er der ikke noget sags-
nummer som dækker over dine fem anmodninger. Jeg har derfor haft kon-
takt til dels Tranbjergskolen og Pædagogik, Undervisning og Fritid i forvalt-
ningen, hvorunder modtagelsesklasserne henhører.  
 
I forhold til dine to første anmodninger hvor der efter dine oplysninger i 2017 
er en modtagelsesklasse som på Center10 ikke blev tilmeldt prøverne og et 
efterfølgende spørgsmål om reglerne for prøveadgang, er der ikke foretaget 
nogen journaliseringer omkring dette. Notatpligten efter offentlighedslovens 
§ 13, stk.1 gælder som udgangspunkt kun i afgørelsessager og bestemmel-
sen indebærer således ikke en notatpligt for den del af forvaltningens virk-
somhed, som betegnes faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom intern rådgiv-
ning og vejledning inden for Børn og Unge. Det har været en konkret og 
individuel afvejning tilbage i 2017, at henvendelserne ikke vedrørte en be-
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stemt sag og at der ikke var tale om et væsentligt sagsbehandlingsskridt, 
hvorfor der ikke er gjort notat. Børn og Unge er derfor ikke af besiddelse af 
materialet som du efterspørger. 
 
I forhold til dit tredje spørgsmål vedrørende forespørgsel på regelsættet på 
modtagelsesområdet er vedlagt en mail omkring almindelige og udvidede 
modtagelsesklasser. Denne er vedlagt som bilag ”3”. Børn og Unge er efter-
følgende blevet opmærksomme på, at denne praksis er forkert.  
 
I forhold til din fjerde anmodning, hvor du beder om dokumentation for hvor-
når skolen har foretaget ændring af elevernes timefordelingsplan for fagræk-
ken, vedlægges en udskrift fra Skoleintra gældende fra uge 2 i 2019. Denne 
er vedlagt bilag ”4”.  
 
I forhold til din femte anmodning, skal Børn og Unge indledningsvist bemær-
ke at elevtallet i modtagelsesklasser ved skoleårets begyndelse højst må 
være 12 elever. Aarhus Byråd har d. 13. september 2017 som udgangs-
punkt besluttet at bringe bekendtgørelsens mulighed for et øget elevtal i 
modtagelsesklasserne fra 12 til 15 eller 18 elever i anvendelse, hvis der er 
pædagogiske begrundelser som taler herfor (herunder fx elevens kompeten-
ceprofil ved ankomst, hensynet til søskenderelationer samt afstand mellem 
skole og hjem). Muligheden for et øget elevtal bringes således ikke i spil 
som et bærende princip for klassedannelse, men udelukkende som en mu-
lighed, der kan bringes i anvendelse, hvis der er pædagogiske forhold, der 
taler herfor. Et højere elevtal end 12 elever medfører altid en øget ressour-
cetildeling i et omfang som aftales nærmere med skolen. 
 
Der forefindes fire mailkorrespondancer vedrørende antallet af elever i mod-
tagelsesklasser og skoleleders overvejelser er gengivet i bilag 5.1 i referat d. 
6.2. 2018 hvoraf det fremgår: ”Ifølge skolen vil denne løsning kræve en to-
voksenordning, da mange elever tumler med store udfordringer (socialt, 
personligt, fagligt), som det er svært at rumme i et almindeligt modtagelses-
klassestilbud som lærer”. Alle fire mailkorrespondancer er vedlagt som bilag 
”5.1, 5.2, 5.3, og 5.4”.  
 
Børn og Unge har givet dig meroffentlighed i et beslutningsmemo til chef-
gruppen og referatet heraf. Der er tale om interne arbejdsdokumenter der 
ikke er afgivet til udenforstående og vi meddeler dig de faktiske oplysninger i 
sagen, som kan ses af bilag ”6.1, 6.2” jf. § ofl. § 14 jf. § 23, stk.1, nr.1 jf. § 
28, stk.1. 
  
 
Meroffentlighed jf. ofl. § 14 
Som nævnt ovenfor er du meddelt meroffentlighed i bilag ”6.1, 6.2” jf. ofl. § 
14.  
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Det er Børn og Unges vurdering, at der ikke forefindes yderligere materiale 
end du har fået udleveret.  
 
 
Klagevejledning 
Det følger af offentlighedslovens § 38, at afgørelsen om aktindsigt kan på-
klages til Tilsynet med kommuner, som henhører under Ankestyrelsen (læs 
mere her https://ast.dk/tilsynet ). Klagen fremsendes til undertegnede, som 
herefter fremsender sagen til Tilsynet, med mindre Børn og Unge efter en 
fornyet vurdering af sagen på baggrund af en indkommen klage, beslutter at 
ændre afgørelsen. Såfremt du ønsker at klage, skal du kontakte mig senest 
inden for fire uger.  
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlig-
hed i forvaltningen. Jeg indsætter et link til offentlighedsloven og de enkelte 
bestemmelser: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299 
 
 
For at afsende materialet til dig, har jeg benyttet mig af cpr.registeret hvor 
jeg har indtastet dit navn.  
 
Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, kan du kontakte mig på tlf. 4187 
2858 eller på MBU-Jura-Faellessekretariatet@aarhus.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Kamilla Rytter Dahlstrøm 
Jurist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ast.dk/tilsynet
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299
mailto:MBU-Jura-Faellessekretariatet@aarhus.dk
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Oplysninger om anvendelse af persondata 
 
I forbindelse med, at du har søgt om aktindsigt i Børn og Unge i Aarhus Kommune, skal vi ifølge data-
beskyttelsesforordningen oplyse dig om, hvordan vi håndterer oplysninger om og hvilke rettigheder du 
har i den forbindelse. 
 
Vi har behandlet personoplysninger om dig i form af dit cpr. nr. som beskrevet ovenfor  
 
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
 
Vi behandler oplysningerne 
Til brug for denne orientering samt besvare din anmodning om aktindsigt.  
 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af oplysningerne fremgår af:  
Vi behandler personoplysningerne for at orientere dig om udlevering af oplysninger og det sker derfor 
jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. 
 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Oplysningerne i vores elektroniske sags- dokumenthåndteringssystem vil blive slettet, når Aarhus 
Kommune ikke længere har grund til at opbevare dem.  
 
 
Dine rettigheder, som registreret. 
Du har ret til: 

• At anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig. 
• At anmode om berigtigelse af oplysninger (berigtigelse betyder at få rettet en forkert oplys-

ning). 
• At anmode om sletning: I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig in-

den tidspunktet for hvornår sletning normalt ville ske. 
• At bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. 
- Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 

har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det 
bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtig samfundsinteresse. 
 

 
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. 
Børn og Unge kan kontaktes på sekretariatet@mbu.aarhus.dk 
 
Hvis du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du 
kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk 
  

mailto:sekretariatet@mbu.aarhus.dk
mailto:databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk
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Du kan klage over Børn og Unges behandling af dine oplysninger til vedkommende tilsynsmyndighed, 
jf. databeskyttelseslovens § 39, stk. 1.  
Tilsynsmyndigheden er, jf. databeskyttelseslovens § 27, stk. 1, Datatilsynet. 
 
Læs nærmere om klagemulighederne på: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-
databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ . 
Du kan bl.a. sende en mail til dt@datatilsynet.dk . Sikker post kan ske via digital post på borger.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/
mailto:dt@datatilsynet.dk?subject=

