Anmälan om förändring av skolgång
Fyll i, skriv ut och underteckna. Skickas till:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå
Elev
Elevens namn
Nuvarande skola

Skyddade personuppgifter
Årskurs

Läsår

Personnummer
Sista närvarodag

Fristående skola

Elev har fått skolplacering på en fristående skola, ange skola nedan

Hällsboskolan

Elev har fått skolplacering på Hällsboskolan i Umeå

Skola i annan kommun

Elev kommer att fortsatt vara folkbokförd i Umeå kommun men har fått skolplacering i annan kommun.

Flytt till annan kommun

Elev kommer att flytta från Umeå kommun. Kom ihåg att ändra folkbokföringsadress hos Skatteverket.

Utvandring

Elev kommer att flytta från Sverige. Kom ihåg att avregistrera er hos Skatteverket.
Land/kommun

Datum för utflytt

Elevens nya adress
Elevens nya skola

Datum för skolstart

Om eleven har fritidsplats ska den avslutas av vårdnadshavare. Uppsägningstiden är 2
månader. Platsen avslutas via e-tjänst eller avsedd blankett.
Vårdnadshavare
Gemensam vårdnad
Vårdnadshavare 1

Enskild vårdnad
Skyddade personuppgifter

Adress
Vårdnadshavare 2

Telefonnummer
E-postadress

Skyddade personuppgifter

Adress

Telefonnummer
E-postadress

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare
Underskrift
Vårdnadshavare 1

Datum

Vårdnadshavare 2

Datum

2 av 2

Umeå kommun kommer att spara och behandla ifyllda personuppgifter i syfte att behandla er anmälan om
förändring av skolgång, och efterfrågar endast sådana personuppgifter som behövs för att kunna hantera er
anmälan. Om du/ni inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla er
anmälan. Uppgifter kommer att sparas i våra datasystem. Ansvarig för lämnade personuppgifter är För- och
grundskolenämnden.
Umeå kommun följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Det innebär att Umeå
kommun kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga till det enligt
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har bland annat rätt att ta
del av information om de uppgifter vi har om dig. För att göra det, eller vid frågor och funderingar kan du
kontakta Umeå kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå
kommun, 901 84 Umeå. Läs mer om GDPR och hur Umeå kommun behandlar personuppgifter på
www.umea.se/gdpr

Skriv ut

Rensa

