Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Ansökan eller byte av plats på kommunal grundskola
Detta gäller:
Ansökan om plats på kommunal grundskola för nyinflyttade
Ansökan om plats på kommunal grundskola för boende utanför kommunen
Ansökan om skolbyte
Ansökan till fritidshem/fritidsklubb görs separat på tjanster.harryda.se/

Namn och kontaktuppgifter
Barnets för- och efternamn
Adress (barnets folkbokföringsadress)

Vårdnadshavare för- och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)
Postnummer

Ort

Telefon

E-post
Vårdnadshavare för- och efternamn

Telefon

E-post

Nuvarande placering och årskurs
Skola där barnet går idag

Nuvarande årskurs

Om du ska flytta till kommunen eller inom kommunen (Ett bostadskontrakt behöver bifogas till ansökan)
Framtida folkbokföringsadress

Gäller från datum

Önskad grundskola
Första hand
Andra hand
Ange från vilket datum plats önskas på kommunal grundskola

Övriga upplysningar
Ange exempelvis om barnet har ett annat modersmål än svenska

Vårdnadshavares underskrift
Namnteckning

Datum

Namnteckning

Datum

Blanketten skickas till Härryda kommun, UKF Administration och myndighet 435 80 Mölnlycke
alternativt till valavskola@harryda.se

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du uppger på denna blankett, så som namn,
personnummer, telefonnummer och e-postadress, kommer att användas till
nödvändig administration inom sektorn för utbildning och kultur i syfte att
fullgöra kommunens ansvar att säkerställa alla skolpliktiga barns rätt till
utbildning (7 kap. 21§ skollagen). Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är alltså att det utgör en uppgift av allmänt intresse/
myndighetsutövning.
Vi tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part om
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är välfärdsnämnden i Härryda kommun. Du har rätt att
kontakta oss om du vill få ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss via mail på kommunen@harryda.se eller ring
kontaktcenter på 031-724 62 00. Du når vårt dataskyddsombud via mail på
dso@goteborgsregionen.se eller ring 031-335 52 53. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter på:
www.harryda.se/personuppgifter

Blanketten skickas till Härryda kommun, UTK Planering och tillsyn, 435 80 Mölnlycke
alternativt till valavskola@harryda.se

