ANSÖKAN OM SKJUTS
till modersmålsundervisning

Utbildningsförvaltningen
Box 501
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00

Vid skjuts till och från modersmålsundervisning gör rektor bedömning av behovet av skjuts samt
ledsagare. Bedömningen grundas på elevens ålder och mognad.
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) i samband med
anmälan om skolskjuts. Personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen är utbildningsnämnden.

1. Ansökan avser
Elevens efternamn

Förnamn

Personnummer

Elevens folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Elevens hemskola

Årskurs

Start- och slutdatum för skjutsen

Tar mig hem själv
önskar taxi till fritids

Skola/plats för modersmålsundervisning
Språk

Veckodag

Lektionstider

Viktigt! Skjutsen ska avbokas vid inställd lektion eller förhinder hos eleven. Vårdnadshavaren meddelar
förhinder/avbokning till eva-marie.andersson@almhult.se, skolskjutshandläggare eller vid kort varsel direkt till taxi
via mail/tfn.

Undertecknade intygar att lämnade uppgifter är korrekta och förbinder oss att till Utbildningsförvaltningen
meddela eventuella ändringar.
Datum

Telefon

Datum

E-postadress

E-postadress

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon

Ansökan lämnas till elevens rektor som vid beviljad ansökan skickar kopia till
skolskjutshandläggaren på utbildningsförvaltningen.
Beslut om skjuts till och från modersmålsundervisning

Beviljas
Motivering till avslag:

Avslås

Datum och underskrift av elevens rektor

Information om personuppgiftsbehandling enligt
Dataskyddsförordningen
Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig, så
som namn, personnummer, adress, skola, klass, språk samt kontaktuppgifter som
telefon och e-post. Eftersom syftet med behandlingen är att behandla ansökan
och anordna skjuts, är det nödvändigt att ha tillgång till dessa uppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig
förpliktelse enligt Skollagen och allmänt intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är aktuella. De personuppgifter som
behandlas delas med skolskjutsentreprenörer och de personuppgiftsbiträden
utbildningsnämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra
skyldigheter gentemot dig som registrerad.
Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse,
begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer
information om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta
gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på epost utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.
Du kan också kontakta utbildningsnämndens dataskyddsombud på epost dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.
Om du anser att utbildningsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett
rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till
Datainspektionen.
Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:
Kommunens webbplats,
www.almhult.se/gdpr
Datainspektionens webbplats
https://www.datainspektionen.se/
Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens handläggare dataskyddsförordningen:
www.almhult.se/gdpr.utbildning

