Utbildningsförvaltningen
Box 501
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00

Ansökan om skolgång i förskoleklass/grundskola i Älmhults kommun
(avser barn som inte är folkbokförda i Älmhults kommun)

Elevens namn

Personnummer

Nuvarande skola/kommun

Klass

Nuvarande lärare/mentor

Telefon till skolan

Önskad/mottagande skola

Datum då skolbyte önskas ske

Skäl för mottagande i den önskade skolan

Elevens folkbokföringskommun

Nuvarande adress

Postnummer och ort

Ny adress

Postnummer och ort

OBS! Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarnas underskrift finnas!
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon

Telefon

Underskrift

Underskrift

Yttrande från elevens hemkommun
Tillstyrkes, särskilda skäl föreligger enligt Skollagen 10:25
Tillstyrkes enligt Skollagen 10:27 (vårdnadshavarens önskemål)

Avstyrkes

Motiv avstyrkan

Övrigt
Datum

Underskrift

Kommun

Namnförtydligande/Befattning

Beslut Älmhults kommun
Avslås enligt skollagen 10:30

Beviljas enligt Skollagen 10:25
Beviljas enligt Skollagen 10:27
Motiv för avslag
Datum

Avslås

Underskrift

Önskas skolskjuts lämnas separat ansökan via e-tjänst

Information om personuppgiftsbehandling enligt
Dataskyddsförordningen
Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig, så
som namn, personnummer, adress, skola, klass, samt kontaktuppgifter som telefon
och e-post.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig
förpliktelse enligt Skollagen.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är aktuella, men ansökningar och
beslut vid växelvis boende samt dispensansökningar och beslut i enskilda fall
kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas delas med skolskjutsentreprenörer, övriga på
turlistan och de personuppgiftsbiträden utbildningsnämnden använder för att kunna
utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse,
begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer
information om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta
gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på epost utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.
Du kan också kontakta utbildningsnämndens dataskyddsombud på epost dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.
Om du anser att utbildningsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt
sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till
Datainspektionen.
Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:
Kommunens webbplats
www.almhult.se/gdpr
Datainspektionens webbplats
https://www.datainspektionen.se/
Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens handläggare dataskyddsförordningen:
www.almhult.se/gdpr.utbildning

