Ansökan om tidigare skolstart
Från och med höstterminen det år barn fyller sex år får de en plats i förskoleklass. Det finns möjlighet
för vårdnadshavare att ansökan om att barnet ska tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet
fyller fem år. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att ansökan om skolstart i årskurs 1
höstterminen det år barnet fyller sex år.
Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av rektor och
går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsättningar föreligger.
Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Om en femåring tas emot i förskoleklass har eleven
inte skolplikt men närvaroskyldighet.
Att börja i årskurs 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av rektor och går
inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsättningar föreligger.
Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Detta beslut innebär att barnet kan hoppa över
förskoleklassen.
Uppgifter om elev
Elevens namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Önskad skola (ej säkert att kommunen kan erbjuda plats
där)

Från och med skolår/årskurs

Namn på ev nuvarande förskola

Kontaktuppgifter vårdnadshavare
Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer, ort

Postnummer, ort

E-post adress

E-post adress

Anledning till ansökan
Anledning till ansökan om tidigare skolstart

☐ Ansöker om tidigare skolstart i förskoleklass
☐ Ansöker om tidigare skolstart i årskurs 1 och hoppa över förskoleklass
Eventuell skola som barnet har en placering vid/har fått placering vid:

Namnteckning (av båda vårdnadshavarna)
Datum

Datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beslut
Ansökan beviljas

☐

Ansökan avslås

☐

Motivering

Underskrift (ansvarig beslutsfattare)

Namnförtydligande

Datum

Telefonnummer (även riktnummer)

Ifylld blankett skickas till: Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm

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.

