Anmälan – utflyttning eller byte av grundskola

Blanketten lämnas eller skickas till expeditionen på elevens nuvarande skola.
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare ge sitt samtycke genom namnunderskrift. Samtycke kan
återkallas när som helst. Original behålls av skolan. Kopia lämnas till vårdnadshavare och till den
mottagande skolan.

Elevuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon

Postadress

Klass

Skola

Mentor/Klasslärare

Sista närvarodag, datum

Ev. ny adress

Ev. datum för adressändring

Byte av skola
Mottagande skola och klass

Mottagande kommun

Kontaktperson mottagande skola, namn och telefonnummer

Första närvarodag, datum

Samtycke till undantag från sekretess vid övergång
Jag ger mitt samtycke till att följande dokumentation får överföras
till (skolans namn):

från (skolans namn):

Samtycket gäller under ________ månader från dagens datum: ________________

Ja

Nej

Inte relevant
IUP/Omdömesblankett
Åtgärdsprogram
Kunskapsuppföljning
Betyg

Underskrift
Datum

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Personnummer (10 siffror)

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Telefon dagtid

Namnteckning vårdnadshavare 2

Personnummer (10 siffror)

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Telefon dagtid

Skolans noteringar
Mottaget av

Datum

Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 552 00 │ Fax: 0225 – 552 72 │ E - post: bun@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

Information om personuppgiftsbehandling
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247)
behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera skolgång. Behandling av dina
personuppgifter är en förutsättning för att enligt Skollagen kunna erbjuda utbildning.
Vi registrerar namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall registreras även
andra personuppgifter som t.ex. modersmål och hälsotillstånd. Uppgifter inhämtas också
från folkbokföringsregistret för att ha ett uppdaterat adressregister.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende.
Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av barn- och utbildningsnämnden beslutad
dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Barn- och utbildningsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag
som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som barn- och
utbildningsnämnden behandlar. Kontakta i så fall barn- och utbildningsnämnden och begära
informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar barn- och utbildningsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn 0225-552 00
E-post: bun@sater.se
Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

