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Ansökan om tilläggsbelopp/
extraordinära insatser inom
förskola, grundskola, gymnasium
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Personuppgifter
Förskola/skola

Årskurs
Barnets/elevens efternamn

Barnets/elevens förnamn

Barnets/elevens personnummer

Ansökan gäller perioden: (Ansökan gäller per läsår)

Folkbokföringskommun

Ansökan avser
Belopp

Belopp

Ny ansökan
Förskola

Förlängning av tidigare ansökan
Förskoleklass

Grundskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Vårdnadshavare/myndig elev är informerade om skolans /förskolans avsikt att söka tilläggsbelopp, se bilaga 1
Följande dokument ska bifogas ansökan om tilläggsbelopp
Pedagogisk utredning
Aktuellt åtgärdsprogram/ handlingsplan (förskolan) alt. Utvärderat åtgärdsprogram/ handlingsplan (förskolan)
Övriga utredningar som ej är inskickade sedan tidigare och som har betydelse för ansökan
Utvärderingsblankett av tilläggsbelopp / extraordinära stödinsatser, om detta är en förlängning av tidigare ansökan
Ansökan prövas endast utifrån inlämnat material
Behov av särskilt stöd - Beskriv kortfattat vilket behov av särskilt stöd som barnet/eleven har i olika lärmiljöer inom verksamheten (denna
del kan kopieras från den pedagogiska bedömningen)

Särskilt stöd - Viket stöd har getts under föregående och innevarande termin och i vilken omfattning?
(Denna del kan kopieras från Åtgärdsprogram/handlingsplan)

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

Sida 2 (3)

Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Extraordinära stödinsatser - Vilka extraordinära stödinsatser har getts under föregående och innevarande termin och i vilken
omfattning?

Konkretisera tänkta insatser i relation till behov

Redogör för de faktiska kostnaderna

Underskrift rektor
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adress

Telefonnummer (även riktnr)/mobilnummer

Postnummer

Postort

Ansökan skickas till:
Skurups kommun
Skol- och utbildningsförvaltningen
Chef centrala elevhälsan
274 80 Skurup
Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
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Ansökan om tilläggsbelopp/extraordinära insatser
inom förskola, grundskola, gymnasium
Bilaga 1
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Information att delge vårdnadshavare/myndig elev inför ansökan om tilläggsbelopp
Vårdnadshavare/myndig elev ska informeras om förskolans/skolans avsikt att söka tilläggsbelopp.
För att handlägga ansökan om tilläggsbelopp behöver vi spara och behandla informationen i ansökan och dess
bifogade dokument. Vårdnadshavare/myndig elev ska därför informeras om detta.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.
Ansökningar och bilagor är allmän handling.
Hantering av sekretessbelagd information regleras enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 21 kap. 1 §,
23 kap 1 § och 23 kap. 2 §.
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