Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd
Ansökan avser
☐ Förskola

☐ Grundskola åk 7 – 9

☐ Fritidshem

☐ Grundsärskola

☐ Grundskola förskoleklass – åk 6
☐ Vårtermin

☐ Hösttermin

☐ Omprövning av tidigare beviljat tilläggsbelopp
Uppgifter om verksamhet
Huvudman

Verksamhetens namn

Adress

Postnummer, ort

Rektor

Telefonnummer

E-post adress

Uppgifter om barnet/eleven
Namn

Personnummer

Förskola/skola

Avdelning/klass

Beskrivning
Beskriv barnets/elevens behov av extraordinärt stöd

Beskriv vilket stöd barnet/eleven har för närvarande (form och omfattning) och hur det fungerar

Beskriv de åtgärder som det extra ordinära stödet avser (form, omfattning och mål)

Tilläggsbeloppet söks för

☐ Tekniska hjälpmedel

☐ Lokalanpassningar

☐ Resurs

Redovisa övergripande kostnadsberäkning av stödet

Bifogade dokument som styrker barnets/elevens behov av extraordinärt stöd
☐ Pedagogisk dokumentation (förskola)

Bilaga nr

☐ Pedagogisk kartläggning (organisation-, grupp- och individnivå)

Bilaga nr

☐ Åtgärdsprogram

Bilaga nr

☐ IUP

Bilaga nr

☐ Annat underlag som styrker barnets/elevens behov t ex psykologiskt,
medicinskt, socialt

Bilaga nr

Vid omprövning av tidigare beviljat extraordinärt stöd bifogas uppföljning,
utvärdering och analys av hur beviljade medel använts samt vilken effekt
stödet haft på elevens utveckling.

Bilaga nr

Underskrifter
Datum

Titel

Underskrift

Namnförtydligande

Borgholms kommuns beslut
☐ Ansökan beviljas

☐ Ansökan avslås

Motivering

Datum

Titel

Underskrift (ansvarig handläggare)

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Utbildningsförvaltningen
Box 500
38701 Borgholms Kommun
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.

Överklagandehänvisning
Kommunens beslut om att inte bevilja ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd kan överklagas skriftligt.
Överklagandet ska skickas till Utbildningsförvaltningen i Borgholms Kommun, Box 500, 387 01 Borgholm, inom tre veckor
från det att ni fått ta del av beslutet. Överklagande som kommer senare kan inte prövas.
I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också ange varför ni
anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara underskriven och daterad.
Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in men om så inte sker sänds er skrivelse vidare till
Förvaltningsrätten i Växjö.
Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta den
handläggare som meddelat beslutet eller kommunens växel, tel. 0485-88 000.

