

Ansökan om byte av grundskola
1. Ansökan om byte till annan kommunal skola inom Flens kommun (blankett lämnas till rektor på önskad skola)

 2. Ansökan om att gå kvar trots flytt inom Flens kommun (blankett lämnas till rektor på nuvarande skola)

3. Meddelande om avslut i kommunal skola för elev som börjar på friskola eller skola i annan kommun (Blankett skickas till Barn-,
utbildnings- och kulturförvaltningen)

Uppgifter om elev (fylls i av målsman):
Barnets för- och efternamn:

Personnummer:

Folkbokföringsadress:

Postadress:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

Modersmål:

Uppgifter om skola (fylls i av målsman):
Nuvarande skola:

Årskurs:

Önskad skola:

Önskat datum för byte:

Önskas fritidshem

Ja

 

Nej

Vårdnadshavares underskrift:
Jag är medveten om att vi själva kan få stå för eventuella skolskjutskostnader.
Vårdnadshavares namnunderskrift

Vårdnadshavares namnunderskrift

Ort, datum

Ort, datum

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter.

1. Beslut av rektor vid mottagande skola (Fylls i av rektor):
Beviljas

Beviljas ej

Motivering:

Ort och datum:

Skolenhet:

Rektors namnteckning:

Rektors underskrift:

2. Beslut av rektor på nuvarande skola (fylls i av rektor):
Tillstyrkes för tiden:

Avstyrkes med motivering:

Tagit del, ange datum:

Rektors underskrift:

3. Information om ny skola (ange den friskola/skola i annan kommun som eleven ska börja på):
Skolans namn:

Ort:

Anvisningar och information
Det fria skolvalet gör att du som elev, tillsammans med dina föräldrar, har rätt att söka till vilken
skola du vill. Detta gäller hela grundskolan - från förskoleklass till årskurs 9. Om du vill välja en annan
skola än den du tillhör kan du göra det i mån av plats och det beslutas då av rektor på mottagande
skola.
Om du flyttar inom kommunen, kommer ditt barn eventuellt att tillhöra en annan skola. Om du vill
gå kvar i din gamla skola, kan du ansöka om detta. Rektor beviljar i mån av plats.
Skolskjuts
När en elev väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte automatiskt
rätt till skolskjuts vilket innebär att du som vårdnadshavare själv kan behöva stå för eventuella
skolskjutskostnader.
För mer information om skolskjuts läs på Flens kommuns webbplats www.flen.se eller kontakta oss
på Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Fritidshem
Barn till arbetande och studerande har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3. Barn i
årskurs 4 – 6 erbjuds plats på fritidsklubb.
Plats på fritidshem söks via e-tjänst som du hittar på kommunens webbplats www.flen.se.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, såsom namn, personnummer,
adress, telefonnummer, modersmål, skola och årskurs. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna handlägga ansökan om byte av skola. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är allmänt intresse/myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas så länge som de behövs för verksamheten.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med den eventuella externa skolan. 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 barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på buk@edu.flen.se. Du når vårt
dataskyddsombud på 0157-430045. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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