Ansökan

Falu kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Val av skola inför årskurs 7
Val av skola
Du som önskar en annan skolplacering än enligt den organisatoriska indelningen behöver ansöka om skolplacering vilket även gäller dig
som har skolplacering på en friskola eller har en skolplacering i annan kommun än Falun och önskar plats i en kommunal skola
Se mer information på falun.se – Utbildning & barnomsorg – Grundskola - Val av kommunal skola inför årskurs 7

Ansökan
Ansökan ska vara Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 1 februari
Skicka in din ansökan i god tid så att den är oss tillhanda inom utsatt tid. Vi tar ej ansvar för om postgången tar längre tid än förväntat.

Skolval
Vi söker i första hand (skolans namn)
Vi söker i andra hand (skolans namn)
Vi söker i tredje hand (skolans namn)

Önskar stå i kö till förstahandsval om önskemål ej kan tillgodoses
Skolhälsovårdens journal får rekvirera från föregående skola

☐
☐

Ja
Ja

Elevuppgifter
Personnummer

Efternamn

Tilltalsnamn

Adress

Folkbokföringskommun

Falun

☐

Postnummer

Ort

Annan kommun

☐

Kommer att folkbokföras i Falun

☐

Ja

Fr.o.m. vilket datum
Nuvarande skola

Kommun

Modersmål (Ange språk om annat än svenska)

Språkval

Vårdnadshavares uppgifter - Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift
Telefon mobil

Telefon mobil

E-post

E-post

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 791 83 FALUN

Kontaktcenter Falu kommun
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D Öppettider: Vardagar: klockan 08.00-16.00. Lunchstängt: klockan 12.00-13.00
Telefon: 023-830 00 E-post: kontaktcenter@falun.se

Besvär
Om Du som vårdnadshavare inte är nöjd med det fattade beslutet har du, enligt Skollagen 28 kap. 12 §, möjlighet
att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.
Överklagandet skickar du till Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 791 83 Falun. Tala om varför Du
anser att beslutet ska ändras och vilken ändring Du vill ha. Uppge ditt namn, adress, personnummer och
telefonnummer samt underteckna skrivelsen.

Hantering av personuppgifter
Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister
inom våra verksamheter för att kunna fullfölja vårt uppdrag enligt skollag och läroplaner. De personuppgifter som
registreras är: personnummer, namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i
enlighet med reglerna i GDPR.
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden Myndighetsutövning och uppgifter av
allmänt intresse. Se mer information om rättslig grund på datainspektionens webbplats
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Se mer information om tredje land på
datainspektionens webbplats
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller. Dina personuppgifter sparas i enlighet med
dokumenthanteringsplanen för Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen.
Personuppgiftsansvarig:
Falu Kommun
Barn- och utbildningsnämnden
791 83 Falun

Ansökan skickas till: Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 791 83 FALUN

