Barn- och utbildningsförvaltningen

version 1.1

Hämta alltid senaste/giltig version på vår webbplats - https://www.falun.se/utbildning-barnomsorg/e-tjanster-och-blanketter/om-vara-e-tjanster/familjehem-i-skolan.html

Formulär för beställning och avbeställning av behörigheter till
familjehem
Verksamhetssystem i Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen
Vi lägger till åtkomst i verksamhetssystem utifrån den skolform eller verksamhet som är aktuell för
den placerade.
Förskola: Edlevo app för barnschema
Grundskola: Unikum och Skola24

Fritids: Edlevo app för barnschema
Gymnasieskola: Unikum och Skola 24

Länk till våra e-tjänster:
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/e-tjanster-och-blanketter.html
Formuläret avser beställning

Personinformation

Formuläret avser avbeställning

ofullständigt ifylld blankett kommer inte att behandlas

Namn på den placerade (barn/elev)

Personnummer

Namn på nuvarande förskola/skola

Avser att ansöka om plats

Datum för placering (vid beställning)

Datum för avslut (vid avbeställning)

Namn på familjehemsperson 1

Personnummer

E-postadress

Mobiltelefon

Namn på familjehemsperson 2

Personnummer

E-postadress

Mobiltelefon
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Ansvarsbeskrivning
Arbetsfördelning gällande kontakter med skolan bör enligt modellen SAMS - Samverkan socialtjänst
skola, Obruten skolgång för placerade barn och unga, framgå av genomförandeplanen som
socialtjänsten i placeringskommunen tar fram. När familjehem ska sköta skolkontakterna i
vårdnadshavarens ställe kan socialtjänsten ansöka om behörighet för familjehemmet i Barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhetssystem. Placeringskommunen ansvarar för att ansökan om
behörighet är förenlig med gällande lagstiftning, och ansvarar för att meddela om när en eventuell
förändring sker.

Förutsättningar
Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att alla kopplingar i våra olika system ska
fungera. Ett viktigt villkor är till exempel att både familjehem och den familjehemsplacerade är
folkbokförda på samma adress hos Skatteverket. I vissa system finns säkerhetsspärrar som annars
gör att vissa funktioner inte går att använda. Under våra e-tjänstesidor för respektive tjänst finns mer
information om detta och andra typer av villkor.
Ansökande kommun

Förvaltning

Handläggare

E-postadress

Underskrift

Adress

Skicka formulär märkt med Behörighet familjehem till

Falu kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolkontoret
791 83 Falun
Hantering av personuppgifter
Syftet är att administrera ansökan om behörighet för familjehem i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem.
Behörighet tilldelas utifrån skolform och information om personuppgiftshantering i verksamhetssystem lämnas i samband
med åtkomst till berört system. Den rättsliga grunden är allmänt intresse, Barn- och utbildningsnämnden, Falu kommun är
personuppgiftsansvarig.
Dina rättigheter som registrerad
Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till
information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu
kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.
På www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Falu kommun behandlar dina
personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

