Ansökan om skola i Orust kommun
för elev som stadigvarande är folkbokförd i annan kommun
Blanketten fylls i av vårdnadshavare och skickas till Orust Kommun, Sektor Lärande, 473 80 Henån

Personuppgifter
Elevens namn

Adress

Personnummer

Postadress

Telefon

Eventuell ny adress

Ny folkbokföringskommun from

Nuvarande skola

Hemkommun

Modersmål

Val av skola
Önskad skola, förstahandsval

Önskat startdatum

Önskad skola, andrahandsval

Önskat startdatum

Särskilda skäl för ansökan
Särskilda skäl redovisas nedan
Inga särskilda skäl
Redovisning av särskilda skäl och övriga upplysningar

Fortsätt fylla i blanketten på baksidan
Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter
som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat
ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter sparas så länge
vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har rätt att begära ut information om vilka
personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi
ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter. I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina uppgifter; Orust Kommun, Sektor Lärande, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post:
larande@orust.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår
tillsynsmyndighet.

Underskrift (Observera att båda vårdnadshavares underskrift krävs)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon

Telefon

E-postadress

E-postadress

Yttrande från elevens hemkommun

Ort och datum

Befattning

Telefon

Namnteckning

E-postadress

Namnförtydligande

Beslut av Orust kommun
Skolgång beviljas för tiden enligt skollagen 10:27
Skolgång beviljas för tiden enligt skollagen 10:28, rätt att gå kvar
Skolgång beviljas för tiden enligt skollagen 10:25, särskilda skäl Avslås,
motivering:

Ort och datum

Namnteckning

Telefon

Namnförtydligande

