Ansökan om plats i skola i Stenungsunds kommun
OBS! läs skolskjutsrutiner som finns att få från skolan eller på kommunens hemsida, så
ni är medvetna vad som gäller vid ett skolval

Jag önskar plats på (ange skola)

Jag önskar byta skola (ange önskad)

Från och med när önskas plats, datum:
Anledningen till att ni önskar vald skola:

Personuppgifter
Elevens namn. Tilltalsnamnet understruket

Elevens personnummer. 10 siffror

Elevens folkbokföringsadress (gatuadress, postnummer och ort)
Vårdnadshavare 1 namn och personnummer

Vårdnadshavare 2 namn och personnummer

Nuvarande bostadsadress

Nuvarande bostadsadress (om annan än vårdnadshav.1)

Postnummer och Ort

Postnummer och Ort

Telefon bostad/arbete/e-post

Telefon bostad/arbete/ e-post

Vi/ eleven ska flytta den närmaste tiden
Om ja, ange datum:

Ja

Nej

Till vilken adress:

Ytterligare information
Eleven går på denna skola idag:

Eleven har syskon på önskad skola

Eleven har annat modersmål än svenska
Vilket:

Klassföreståndare/ Mentors namn och kontaktuppgifter:

Ja

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

Ansökan om modersmålsstöd/modersmålsundervisning görs på
www.stenungsund.se/modersmal

Nej

Observera att båda vårdnadshavarna ska skriva under
Datum och vårdnadshavares namnteckning

Datum och vårdnadshavares namnteckning

Jag är ensam vårdnadshavare
Enligt skollagen ska eleven placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Placeringen får dock inte gå ut över
annan elevs berättigade krav på placering eller medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Då kan eleven
placeras i en annan skola. Stenungsunds kommun garanterar alla sexåringar en plats i en kommunal grundskola.
De personuppgifter som du lämnar på anmälan om skolplacering kommer att registreras i kommunens elevregisteringssystem. Registreringens
ändamål är att Stenungsunds kommun ska kunna hantera din anmälan samt uppföljning av anmälan. Kommunen kommer hantera dina
personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Stenungsunds kommun har rätt att hantera dina uppgifter enligt paragraf
10 § personuppgiftslag (1998:204). Efter att din ansökan har slutbehandlats kommer dina personuppgifter bevaras. Du har alltid rätt att begära
ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Vid olika typer av synpunker och klagomål vänder dig i första hand till vårt
personuppgiftsombud/dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: dataskyddsombud@stenungsund.se, Strandvägen 15, 444
31 Stenungsund, 0303-73 00 00. Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter: Kommunstyrelsen, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, 0303-73
00 00, kommun@stenungsund.se. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingar.
Blanketten lämnas på kommunhuset, Strandvägen 15 eller skickas till
Stenungsunds kommun
Sektor utbildning / skolval grundskola
444 82 Stenungsund

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
kommun@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

