Inbjudan till lovskola

Automatiskt utskick till alla elever i årskurs 7 - 9.

Lovskolan anordnas för elever som har avslutat årskurs 7 - 9 och som är/eller riskerar att inte
bli behöriga till gymnasiet. För elever i åk 9 kan nya slutbetyg prövas och skickas för att
komplettera gymnasieansökan. Legitimerade lärare kommer att finnas på plats.

Var?
Celsiusskolans högstadium (vid väldigt få antal sökande kan sommarskolan komma att
samordnas med Alfta).

När?
14 juni – 28 juni. Obs! Ingen sommarskola på midsommarafton den 21 juni.
Preliminär tid, kan komma att ändras, kl. 08.00- 13.30 (lunch på skolan 11:00-11:30).

Prata med din mentor eller SYV om du vill ha mer information eller om du känner dig osäker
på om du ska anmäla dig till lovskolan.
Lämna anmälan till din mentor, anmälan ska ske senast den 3/6 -19.

Välkommen med din ansökan!

Härmed ansöker jag om att ingå i kommunens Lovskola sommaren 2019

Namn: ……………………………………………………………

år/ ……. mån/……… /dag……… - nr:……..

Målsmans underskrift: ……………………………………………………………………………..…………………….

Information om behandling av personuppgifter
Ovanåkers kommun, barn-och utbildningsförvaltningen, behandlar dina personuppgifter i syfte att
organisationen ska kunna planera och administrera barn-och utbildningsförvaltningens åtaganden
gällande Lovskola. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse i form av
skollagen. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och personnummer.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt
regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information,
kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker
att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud
via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter
behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifterna delas med Statistiska Centralbyrån, SCB där barn-och utbildningsförvaltningen är
skyldig att lämna statistik om betyg, resultat för nationella prov och elevantal. En fil skickas till
antagningsenheten inför gymnasievalet
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, Tieto, som har tillgång till dina personuppgifter
för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte
använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

