Anmälan om inflyttning till kommunen
Ansökan om byte av skola

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ifylld blankett skickas till:
Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
828 80 Edsbyn

Anmälan - inflyttning till kommunen
Ansökan - byte av förskoleklass/grundskola
Elevens uppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Nuvarande skola, årskurs och klass
Söker till skola

Datum för flytt

Eventuell ny adress

Motivering, vid önskemål om byte av förskoleklass/ grundskola inom kommunen.

Underskrift av vårdnadshavare (om det finns två vårdnadshavarna ska båda underteckna ansökan)
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Telefon

Folkbokföringsadress

Telefon

Postnummer

Ort

Postnummer

…………………………………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift

Ort

………………………………………………………………………………………………………………….
Vårdnadshavares underskrift

Skolskjuts vid eget val av skola.
Enligt gällande lagstiftning är elevens hemkommun inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev som valt att gå i en
annan grundskola än den som kommunen normalt sett skulle ha placerat eleven i.

Mottagande skolas beslut
Eleven tas emot
Beviljas
Avslås

Skola ……………………………………………………………………………….…

Klass ……………..………………

Datum …………………………………

Motivering:

………..…………………………………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………………………………………..…
Rektors underskrift

………………………………………………………………………………………..…………………………..
Rektors namnförtydligande

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

barnochutbildning@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Anmälan om inflyttning till kommunen
Ansökan om byte av skola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun, barn-och utbildningsförvaltningen, behandlar dina personuppgifter i syfte att organisationen
ska kunna planera och administrera barn-och utbildningsförvaltningens åtaganden. 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, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, mailadress
och modersmål.
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@kfsh.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.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

barnochutbildning@ovanaker.se

www.ovanaker.se

