
  
 

 

Conexus stafettlogg 

Conexus Companion er et samarbeidsverktøy mellom foreldre, barn, kommune og 
kommunens støttetjenester, og gir en tids- og innholdsmessig oversikt over initiativer og 
beslutninger som er tatt i forhold til et barn/ungdom som har behov for ekstra innsats. 

Conexus Companion fremmer tverrsektorielt samarbeid, som sikrer at barnet får den innsats 
det har behov for. Det gir en oversikt over ansvarlig for iverksetting og evaluering av tiltak, 
og en oversikt over ulike aktører som er aktuelle i innsatsen rundt barnet. Det gir også et 
overblikk over de ulike aktørers kompetanse og muligheter. 
 
Foresatte skal om de ønsker det ha tilgang og eierskap til loggen og den vil fungere som en 
avtale rundt innsatsen for barnet.  
 
Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste 
formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med 
barnets forutsetninger. 

Samtykke 
Kristiansand kommune trenger samtykke fra foresatte for å kunne ta i bruk Conexus 
Companion og opprette en stafettlogg for ditt barn. Du samtykker til at stafettlogg opprettes 
på barnet på vedlagte samtykkeerklæring. 
 
Det er frivillig å samtykke til at stafettlogg opprettes på barnet. Som foresatt kan du når som 
helst og uten å oppgi grunn trekke samtykket tilbake. Oversikt over oppfølgingen av barnet 
vil da gjennomføres etter tidligere praksis ved hjelp av skriftlige referater fra møter som 
lagres i barnets mappe i kommunens sak/arkivsystem eller i barnets helsejournal.  
 
For å trekke tilbake samtykket kontaktes stafettholder. 
 

Behandling av personopplysninger 
Kommunen samler inn kontaktopplysninger og fødselsnummer til brukere av systemet. 
Brukere av systemet registrerer initiativer og beslutninger.   
 
Pålogging til programmet gjøres ved hjelp av sikker identifisering. Stafettholder og aktør kan 
logge på Conexus Companion ved hjelp av BankID, Commfides eller BuyPass. Er du foresatt 
må du logge på med BankID. Dersom du ikke har BankID kan du kontakte din bank som vil 
hjelpe deg med dette.   

 
Opplysningene lagres i Conexus Comanion inntil samarbeidet opphører, eller samtykket 
utgår eller trekkes tilbake. Opplysningene i stafettlogg lagres i barnets mappe i kommunens 
sak/arkivsystem eller i barnets helsejournal til evig tid for arkivformål. 

 

Dine rettigheter  
Du har som registrert rett til å be om innsyn i barnets mappe eller helsejournal, retting, 
sletting, dataportabilitet eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du finner 
informasjon om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside. 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/generelt/personvern/


  
 

 

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine 
personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.  
 
Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og 
informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside. 

 
 
 
Vedlegg: Samtykkeerklæring 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/
https://www.kristiansand.kommune.no/personvern

