
Samtykkeerklæring 
 
Mellem 
 
Projekt Nordisk TegnTube 
v. Dansk Sprognævn 
Adelgade 119 B 
5400 Bogense 
Danmark 
 
og 
 
Deltagers navn: _________________________________________________ 
Forælders navn: _________________________________________________ 
Adresse: _________________________________________________ 
Mobilnummer: _________________________________________________ 
E-mail adresse: _________________________________________________ 
Postnummer, by: _________________________________________________ 
Land: _________________________________________________ 
 

  



Generelt om projektet 
Projektets formål er at skabe opmærksomhed omkring de nordiske tegnsprog som sprog der 
tales af børn og unge. Hertil skal de visuelle medier der især bruges af børn og unge, tages i 
brug. 
 
Projektets deltagere er børn og unge i alderen 12-20 år der taler deres lands tegnsprog, og 
som har lyst til at fungere som sproglige rollemodeller. Der er fem deltagere for hvert af de 
følgende tegnsprog: dansk, svensk, norsk og finsk tegnsprog og to deltagere der taler 
finlandssvensk tegnsprog. 
 
Hver deltager får en gave til en værdi af dkr. 500,- efter endt deltagelse. 
 
Projektet værner om deltagernes sikkerhed. Deltagelse i projektet er helt frivillig, og du kan 
på et hvilket som helst tidspunkt afbryde din/dit barns medvirken i projektet. 
 
Deltagerne skal deltage i projektets 4 workshops og i gruppearbejde ind imellem 
workshopperne. 
 
Workshopperne afholdes: 

● Lørdag den 6. marts 
● Lørdag den 20. marts 
● Lørdag den 10. april 
● Lørdag den 24. april 

 
Projektets deltagere producerer under og mellem workshopperne individuelt og i grupper en 
række videoer om tegnsprog og sprogvalg som lægges på TegnTube.com og på YouTube. 
Deltagerne benytter egen mobil og/eller computer til at lave optagelserne. 
 
Workshopperne og gruppearbejdet afholdes online. 
 
2 deltagere udvælges til referencegruppe. Referencegruppen vurderer hjemmesidens og 
videoernes kvalitet. Referencegruppens møder afholdes online. Tidspunktet fastsættes efter 
nærmere aftale. 
 
Projektets workshops skal "uddanne" deltagerne til at kunne fungere som 
tegnsprogsambassadører i deres egne lande. Et eventuelt ambassadørprogram varetages 
af det enkelte land efter endt projekt. Dette kræver at deltagerne spørges om deltagelse på 
ny. 
 
De nordiske sprognævn og ungdomsforbund for døve skal rekruttere deltagerne. 
Sprognævnene er ansvarlige for det faglige indhold af workshopperne. Derudover er Døves 
Nordiske Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd projektets samarbejdspartnere. 
 
TegnTube-projektet er finansieret af NordPlus og Nordisk Ministerråd. Projektejer er Dansk 
Sprognævn. Projektledelsen varetages af Mette Bertelsen fra Dansk Sprognævn, Afdeling 
for Dansk Tegnsprog. 



 

 

Personoplysninger 
Deltagerne skal have mulighed for at give deres skriftlige samtykke til deling af personlig 
information om sig selv. Såfremt deltagerne er for unge til at give deres eget samtykke, skal 
deres værger have mulighed for at give skriftligt samtykke til at personlig information om 
barnet deles. Nedenstående personoplysninger behandles i forbindelse med projektet: 

Inden workshopperne 
Projektlederen, sprognævnene og ungdomsforbundene får adgang til: 

● Samtykkeerklæring der indeholder: 
○ Deltagerens navn, e-mailadresse og mobilnummer 
○ Forældres navn, e-mailadresse og mobilnummer (såfremt deltageren er 

under 18 år) 
○ Deltagerens postnummer, by og land 
○ Deltagerens alder 
○ Deltagerens tegnsprogsniveau 
○ Videoansøgning/skriftlig ansøgning fra deltageren 

 
Sprognævn og ungdomsforbund får adgang til: 

● Deltagerens navn 
● Deltagerens postnummer, by og land 
● Deltagerens alder 
● Deltagerens tegnsprogsniveau 
● Videoansøgning/skriftlig ansøgning fra deltageren 

Under workshopperne 
Projektlederen, deltagerne, sprognævnene og ungdomsforbundene får via projektets Google 
Drev-mappe adgang til program, PowerPoint-præsentationer, opgaver mm. og herudover til 
følgende: 

● Deltagernes fornavn og mobilnummer 
● Fraværsliste (projektet registrerer deltagelse) 
● Livevideooptagelser fra workshopperne 

 
Projektlederen får adgang 

● Videooptagelser af workshopperne på Zoom 
 
Deltagerne optager sig selv. Projektet skal sikre at deltagerne har forstået hvad 
videooptagelserne indebærer, og at de er bevidste om hvordan det kan bruges. 
Råmaterialet sendes til projektlederen. 
Udvalg og redigering af videoer foretages af projektlederen, evt. med hjælp fra en assistent. 



Råmaterialet kasseres inden projektets ophør. 

Efter workshopperne 
Alle der besøger www.tegntube.com og YouTube, får adgang til: 

● Videoer af deltagerne der præsenterer forskellige tegn 
● Videoer af deltagerne der fortæller om sprog og sprogvalg fra et børne- og 

ungdomsperspektiv 
 
Videoerne fremstiller deltagerne som tegnsprogsbrugere hvilket kan indikere at de har et 
hørehandicap. Dette skal man som deltager være indforstået med. 
 
Ophavsrettighederne til videoerne tilhører projektejer Dansk Sprognævn. Videoerne er 
tilgængelige så længe oplysningerne af Dansk Sprognævn vurderes som fagligt relevante. 
 
Dansk Sprognævn opbevarer alle samtykkeerklæringer sikkert efter endt projektperiode. 
 
Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de personoplysninger som Dansk Sprognævn 
har om dig. Derudover har du ret til at bede om berigtigelse, sletning eller blokering af dine 
personoplysninger, ligesom du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af 
dine personoplysninger. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger medmindre andet følger af 
lovgivningen. 
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kontakt Dansk Sprognævns ledelse. 
 
Hvis du er uenig i måden hvorpå Dansk Sprognævn behandler dine personoplysninger, kan 
du indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.tegntube.com/


Samtykke 
 
Med min underskrift giver jeg mit samtykke til deltagelse og erklærer samtidig at: 
 
❏ Jeg har læst og forstået indholdet af denne erklæring. 

 
 
 
 
 
Dato: 
 
Sted: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift:  
 
 
 
_________________________________________________ 
 
 
Navn (Deltager, forælder eller værge: 
 
 
 
_________________________________________________ 


