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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

Annan skola inom Höörs kommun
Inflyttning från annan kommun

Grundskola
Grundsärskola

Inflyttning från annat land
Vilket land:

Eleven
Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Folkbokföringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort (om annan än ovan)

Annat modersmål än svenska, ange språk

Telefonnummer

Nuvarande skola

Årskurs

Nuvarande mentor

Nuvarande mentors e-post/telefon

Språkval (inför årskurs 6), ange språk

Språkval som du redan läser i åk 6-9, ange språk

Ny skolplacering
Mottagande skola

Önskad skolstart

Fritidshemsplats
Fritidshem (vid inflyttning från annan kommun) Ansökan görs via IST Förskola och Fritidshem på Höörs kommuns hemsida.
Kommer ansökan att göras?
Ja
Nej
Fritidshemsplats (vid byte av skola inom Höörs kommun)
Omplacering

Uppsägning (görs i IST Förskola och Fritidshem)

Ej aktuellt

Elevinformation
Vi tillåter att vårt barn fotograferas för skolkatalogen
Ja

Nej

Vi tillåter att vårt barn åker i privata bilar vid skolaktiviteter
Ja

Nej

Vi tillåter att bilder där vårt barn förekommer publiceras på
skolans hemsida
Ja
Nej
Vårt barn kan simma 200 meter, vi tillåter därmed att vårt barn
badar vid skolutflykter
Ja
Nej

Övrig information:

Vi tillåter att avlämnande skola lämnar ut och mottagande skola får ta del av åtgärdsprogram, protokoll från elevhälsokonferenser, frånvarostatistik, skolhälsojournal (PMO) samt att mottagande skola vid behov kan kontakta avlämnande lärare eller
skola. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN
På Höörs kommuns hemsida www.hoor.se finns möjlighet att göra ansökan om:
Modersmålsundervisning: sökord: modersmål/hemspråk
Skolskjuts: sökord: resor/inneboende
Behovsanpassad kost: sökord: mat/lunch

Vårdnadshavare

Familjehem

God man

Vid förändringar i kontaktinformationen eller övriga upplysningar om eleven så har nedanstående person skyldighet att kontakta skolan och även
ändra uppgifterna i skolportalen.

Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress (om annan än elevens)

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer

Underskrift

Ort och datum

Vårdnadshavare

Familjehem

God man

Vid förändringar i kontaktinformationen eller övriga upplysningar om eleven så har nedanstående person skyldighet att kontakta skolan och även
ändra uppgifterna i skolportalen.

Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress (om annan än elevens)

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer

Underskrift

Ort och datum

Kontaktperson (släkting, granne, annan)
Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress (om annan än elevens)

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer

Skolans beslut
Skolstart:

Klassplacering:

Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och
behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera
dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är barn- och
utbildningsnämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift
är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du
når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se

