Skriv ut tom blankett

Sida ()

Skolbyte/inflyttning under läsåret
För önskemål om skola för förskoleklass och
årskurs 1 till 9 vid byte eller inflyttning under
pågående läsår
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Uppgifter om barn/elev, skola
Barnets namn

Barnets efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Personnummer

Postnummer

Postort

Nuvarande skola/förskola

Önskemål om skola
Från och med

Önskad skola

Årskurs

Förskoleklass

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Uppgifter om barnet
Om ja, vilket språk?

Ja

Talar ni dagligen något annat språk än svenska med barnet?

Önskar ni modersmålsundervisning för ert barn i ovanstående språk?
Är ni i behov av fritidshemsplats?

Ja

Finns syskon på den skola ni söker plats på

Nej
Ja

Nej

Nej
Ja

Nej

Underskrift av samtliga vårdnadshavare
Datum

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande vårdnadshavare

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Telefonnummer bostad (även riktnr)

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Mobilnummer

Namnförtydligande vårdnadshavare

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Telefonnummer bostad (även riktnr)

Mobilnummer

Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera ditt barns skolgång på ett lagligt sätt (behandling
som sker är insamling, hantering, lagring och överföring).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post och behandlingen sker med stöd av
Skollagen.
Dina personuppgifter kommer att lagras i våra elevadministrativa system och kommer att hanteras av administrationen på ditt barns skola.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre
än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se .
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-ochpolitik-behandling-av- personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

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

