Ansökan om skolgång i Uppvidinge kommun
Med stöd av Art. 6 1 c, e dataskyddsförordningen EU (2016/679), Skollagen (2010:800) 7 Kap. 2§ inhämtar Barn- och
utbildningsnämnden personuppgifter för hantering av inkomna handlingar och myndighetsutövning. Inkomna handlingar
hanteras enligt Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. För frågor angående personuppgifter kontakta Barnoch utbildningsförvaltningen. Klagomål på Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till
Datainspektionen.

Vårdnadshavaren fyller i blankettens första del. Därefter lämnas blanketten till hemkommunens skolförvaltning.
Vårdnadshavarens ansökan
Elevens efternamn och tilltalsnamn

Elevens personnummer

Nuvarande skola

Nuvarande klass

Nuvarande kommun

Elevens adress enligt folkbokföringen
Eventuell annan bostadsadress
Önskad skola i Uppvidinge kommun
Anledning
Rätten att välja skola

Årskurs

Från och med

Till och med (ange läsår)

Särskilda skäl som redovisas på sida 2 eller genom bifogat intyg

Ort och datum
Underskrift vårdnadshavare 1*

Namnförtydligande

Underskrift vårdnadshavare 2*

Namnförtydligande

* Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.
Hemkommunens uppgifter
Skolgång i Uppvidinge kommun medges för tiden
SL 10:28
Hemkommunens ersättning uppgår till

……….………………...... ... enligt

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress

SL 10:27

………………………. kr/termin

Kommun

Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

SL 10:25

Besöksadress
Kyrkbacken

www.uppvidinge.se

Telefon
0474-470 00 vx

E-postadress
bun@uppvidinge.se

Yttrande från mottagande rektor i Uppvidinge kommun
Skolgång i Uppvidinge kommun
tillstyrks för tiden

……………………….......................

avstyrks med motivering
……………………………………………………………………………………………….
Ort och datum
Rektors underskrift

Namnförtydligande

Uppvidinge kommuns beslut om mottagande
Bifall för tiden

………………………...... ... enligt

SL 10:25

SL 10:27

SL 10:28

Avtal

Avslag med motivering
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ort och datum
Förvaltningschefens underskrift

Namnförtydligande

Särskilda skäl och/eller övriga omständigheter som är av intresse för beslut om skolgång i
Uppvidinge kommun

Information
Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare eller av en
elev som fyllt 16 år. Överklagande ska skickas inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. I
skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i beslutet som ni begär. Överklagande
ska inkomma senast 3 veckor efter ni fått beslutet. Överklagande skickas till adressen nederst på sidan. Mer
information finns på www.overklagandenamnden.se

Blanketten reviderad 2018-06-11

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Kyrkbacken

0474-470 00 vx

bun@uppvidinge.se

www.uppvidinge.se

