Skolval
Skolval för
Elevens namn

Personnummer

Adress

Postadress

Eventuellt blivande adress

Eventuell nuvarande skola

Modersmål

Skäl för ansökan (gör ett val)
Eleven är nyinflyttad
Eleven vill byta skola Annan
orsak, vilken:

Val av skola
Önskad skola, förstahandsval

Önskat startdatum

Önskad skola, andrahandsval

Önskat startdatum

Observera! Om skolvalet innebär att eleven inte väljer sin grundplaceringsskola upphör rätten till
skolskjuts. Se Skollagen 10:32. Karta för våra upptagningsområden kan du se på www.orust.se/grundskola
Om du önskar fritidsplats i samband med ditt skolval kan du göra din ansökan om barnomsorg på
www.orust.se

Övriga upplysningar

Fortsätt fylla i blanketten på baksidan

1
Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen behandlar de
personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende om skolval. 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

Blanketten lämnas till den valda skolan.

Rektors beslut om skolplacering
Skolvalet beviljas
Eleven placeras i klass:
Motivering:

Startdatum:

Skolvalet avslås

Ort och datum

Skolenhet

Namnteckning
Namnförtydligande

Detta beslut går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd
https://www.overklagandenamnden.se/
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