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ANMÄLAN TILL UNDERVISNING I
MODERSMÅL
Anmälningsblankett fylls i och lämnas till expeditionen på
elevens skola senast den 1 april för att anmälan ska kunna
behandlas inför nästkommande läsår
Elevuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Vårdnadshavare

Telefon

Nuvarande skola/förskola

Klass/grupp

E-postadress, vårdnadshavare

@
Modersmål (eleven har rätt till modersmålsundervisning när språket dagligen talas i familjen/hemmet samt eleven förstår och talar själv)
Modersmål

Talas modersmålet dagligen i familjen/hemmet

Ja

Nej

Kan eleven förstå och tala modersmålet

Ja

Nej

Önskas undervisning i modersmålet

Ja

Nej

Undervisning önskas (du har rätt till undervisning om ovanstående tre frågor besvarats med ja)

Under skoldagen

Efter skoldagen

Båda alternativen är möjliga

Modersmålsundervisning kan inte alltid anordnas på elevens skola. Tänker du avstå från undervisning om den ges på annan skola.

Ja

Nej

Resebidrag söks för

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. Ditt barns personuppgifter 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 på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår
behandling av personuppgifter, kan du kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning, elev

Namnförtydligande, elev

Namnteckning, vårdnadshavare

Namnförtydligande, vårdnadshavare

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20180529

