Ansökan om byte av skola inom Borgholms kommun
Elevens uppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Nuvarande skola

Klass

Söker till skola

Från och med (år/m/d)

Eventuell ny adress

Vårdnadshavare

Ansökan undertecknas av vårdnadshavare, finns två vårdnadshavare skall båda underteckna
ansökan.
Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum
Avlämnande rektors underskrift

Namnförtydligande

Mottagande skolas beslut
Eleven tas emot:

Ja ☐

Motivering till avslag

Nej ☐

Klassplacerad i klass:

Datum när eleven börjar på mottagande skola

Datum
Mottagande rektors underskrift

Namnförtydligande

1. Ansökan lämnas till nuvarande skola
2. Original skickas, efter underskrift, från avlämnande skola till önskad skola.
3. Originalet skickas efter beslut till vårdnadshavare.
Kopia skickas, för kännedom, till nuvarande skola.
Elevens folkbokföringsadress är utgångspunkt vid skolplacering men kommunen ska ta hänsyn till vårdnadshavarens önskemål
om skolplacering vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära
hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Kommunens skyldighet till skolskjuts omfattar inte elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen enligt
folkbokföringsadress annars skulle ha placerat eleven i. Se vidare aktuell information om skolskjutsar på
www.borgholm.se/barn-utbildning.

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och
användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att
bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15
GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.

