Anmälan skickas till:
Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
828 80 EDSBYN

Anmälan till modersmålsundervisning
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare. ”Skolförordningen 2011:185, kap 5, § 10

Elevuppgifter
Elevens för- och efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnr:

Skola:

Klass:

Elev önskar modersmålsundervisning i följande språk (endast ett språk):

Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares underskrift:

Namnförtydligande:

Vårdnadshavares underskrift:

Namnförtydligande:

Skolans rektor beviljar modersmålsundervisning

Ja

Nej

Datum:

Rektors underskrift:

Namnförtydligande:

Ansökningsblanketten skall inkomma senast den 15 maj för start av modersmålsundervisning på
höstterminen och senast den 15 november för start av modersmålsundervisning på vårterminen.
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Anmälan skickas till:
Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
828 80 EDSBYN

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 (växel). 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. Uppgifterna registreras även i ärendehanteringssystemet
Ciceron, med vilket vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.
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