ANSÖKAN OM BYTE AV SKOLA INOM
MJÖLBY KOMMUN

Blanketten skickas till:
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 Mjölby
Blanketten gäller inte som ansökan för byte av skola mellan kommuner. Observera att ett eget
skolval gör att eleven inte har rätt till skolskjuts i de fall det är aktuellt. Se mer information på
webben www.mjolby.se

Elevuppgifter
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Nuvarande skola

Ansvarig lärare

Nuvarande adress
Eventuell ny adress
Elev och vårdnadshavare önskar byta till följande skola:

Datum för önskat byte

Nuvarande slöjdval

Nuvarande språkval

Deltar i modersmålsundervisning?
☐ Ja
☐ Nej

Modersmål

Deltar i svenska som andraspråk?
☐ Ja
☐ Nej

Övrig information

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1

Telefonnummer

Adress

Mailadress

Vårdnadshavare 2

Telefonnummer

Adress

Mailadress

Underskrifter
Underskrift vårdnadshavare 1

Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Underskrift vårdnadshavare 2

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

www.mjolby.se
utbildning@mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

Information om behandling av personuppgifter

Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig som vårdnadshavare och ditt
barn, så som namn, personnummer, och modersmål. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna planera för och följa bestämmelser som reglerar ditt barns skolgång och skolplikt enligt
skollagen. Personuppgifterna kan utgöra underlag för statistikanalyser.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. De
rättsliga grunderna för att behandla dessa personuppgifter är 6.1 f allmänt intresse och 6.1.c. rättsliga
förpliktelser. Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se. Du har rätt
att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

