Ansökan om skolgång i Oxelösunds kommun
Elevens för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Nuvarande folkbokföringsadress

Postnummer, ort

Nuvarande skola

Nuvarande årskurs/klassbeteckning

Eventuell ny adress

Eventuellt nytt telefonnummer

För- och efternamn vårdnadshavare 1

För- och efternamn vårdnadshavare 2

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer

E-postadress

Telefonnummer

E-postadress

Skolgång
Önskar placering i (mottagande skola)

Årskurs

Från och med

Modersmål om annat än svenska

Ansökan om modersmålsundervisning görs
på vår E-tjänst modersmål.
Från årskurs 6 anges språkval

Undervisning i svenska som andraspråk

Önskas plats i fritidshem?
Ansökan till fritidshem görs via vår E-tjänst förskola och fritidshem på www.oxelosund.se

Skäl för ansökan
Inga särskilda skäl åberopas annat än rätten att välja skola
Särskilda skäl. Redovisa för särskilda skäl. (Går bra att bifoga intyg och liknande).

Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs
Vårdnadshavares 1 namnteckning

Vårdnadshavares 2 namnteckning

Datum

Datum

Yttrande och beslut om skolgång i Oxelösunds kommun för elev
som är folkbokförd i annan kommun
YTTRANDE FRÅN ELEVENS HEMKOMMUN

Datum och namnteckning

Mottagande rektors beslut
Motivering

Beviljas

Avslås

Skolgång beviljas för tiden:

Förskoleklass
Enligt skollagen 9 kap
13 § särskilda skäl
13 § önskemål av elevens vårdnadshavare
14 § rätt att gå kvar
15 § annan elevs berättigade krav
åsidosätts eller ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter
Datum och underskrift (rektor)

Läsår:

Skola
Enligt skollagen 10 kap
25 § särskilda skäl
27 § önskemål av elevens vårdnadshavare
28 § rätt att gå kvar

Namnförtydligande
Telefon (även riktnummer)

Blanketten skickas till:
Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer och e-post. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna handlägga och besluta om skolval.
Vi har fått dina uppgifter genom att du ansökt via vår ansökningsblankett. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna
på blanketten kan vi inte behandla ditt ärende. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig skyldighet enligt Skollagen 9 kap,
13-15 § och 10 kap, 25-28 §. Dina uppgifter kommer att sparas i arkiv.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal på aktuell skola, handläggare på Utbildnings- och
Kommunstyrelseförvaltningen samt personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Oxelösunds kommun, organisationsnummer 212000-0324. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

