ANSÖKAN OM SKOLGÅNG,
FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM I
NYKVARNS KOMMUN
Blanketten ifylles av vårdnadshavare och skickas till: Nykvarns
kommun, utbildningskontoret, 155 80 Nykvarn
Ingen skolskjuts eller reseersättning utgår från kommunen.

Personuppgifter, ska fyllas i av vårdnadshavare
Elevens fullständiga namn

Personnummer

Elevens gatuadress

Postnummer

Nuvarande skola

Nuvarande skolkommun

Önskad skola

Fr.o.m.

Årskurs

Ort

Skolår/Klass

Skäl till ansökan

Mitt barn är i behov av särskilt stöd

Ja

(Ex: mitt barn har en funktionsnedsättning, har diabetes, behöver hörselhjälpmedel, etc.)

Om du kryssat här, hör specialpedagog av sig inför skolplacering.
Vårdnadshavares namn

Personnummer

Telefon, arbete

Telefon, bostad

e-post

Vårdnadshavares namn

Personnummer

Telefon, arbete

Telefon, bostad

e-post

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver vi spara och behandla ditt barns och dina personuppgifter. De uppgifter du lämnar kan komma att kontrolleras mot Skatteverket. Vi tillämpar vid var
tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt Skollagen (2010:800). Om personuppgifter inte lämnas eller är
felaktiga kan ansökan inte godkännas. Din ansökan kommer att sparas och lagras i två år efter avslutad skolgång enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan. Om din ansökan avslås
sparas den i max två år. I det fall skolgång beviljas kommer ditt barns personuppgifter att bevaras även efter avslutad skolgång. Vid handläggning av din ansökan kan personuppgifter behöva
delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller
förordning. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar dina eller ditt barns personuppgifter, om du vill ta del av
dessa, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@nykvarn.se. Du når vårt dataskyddsombud pådataskyddsombud@nykvarn.se.
Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Underskrifter (Observera att båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten)
Datum, namnteckning

Datum, namnteckning

Beslut av rektor i mottagande skola
Skolgång

Förskoleklass

Beviljas fr.o.m.
§ 25 Särskilda skäl

Fritidshemsplats

Beviljas fr.o.m.

Beviljas fr.o.m.

Avslås, motivering

Avslås, motivering

§ 26 Särskild utbildning

§ 27 Enligt hemkommunen prislista
§ 28 Kvargång sista årskursen
Avslås, motivering

Svenska som andra språk
Datum

Utredning, särskilda behov

Modersmålsundervisning
Underskrift

Telefonnummer

Yttrande från elevens hemkommun
Skolgång beviljas enl. SL kap 10
§25

§27

Förskoleklass
§28

Avslås, motivering

SVA

Fritidshemsplats

Beviljas till hemkommunens pris

Beviljas till hemkommunens pris

Avslås, motivering

Avslås, motivering

Modersmålsundervisning

Datum

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Underskrift

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefonnummer

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20180528

