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Önskemål om skolplacering
 Uppgifter om elev och vårdnadshavare

Elevens för- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Adress vid skolstart Ifylles för nyanländ elev 

Dossiernummer: …………………………………….. 

Födelsedatum (ÅÅMMDD)………………………….. 

  Pojke  Flicka 

Ankomst till Sverige………………………………….. 

Postnummer, ort 

Nuvarande skola 

Ort Årskurs 
 Behov av tolk Språk:  

För- och efternamn vårdnadshavare 1 För- och efternamn vårdnadshavare 2 

Personnummer/Födelsedatum Adress Personnummer/Födelsedatum Adress 

Postnummer, Ort Postnummer, Ort 

E-postadress Telefonnummer E-postadress Telefonnummer 

Familjehem/God man E-postadress Telefonnummer 

Här rangordnar du i vilken ordning eleven önskar skolplacering 
1 Önskar placering i första hand 2 Önskar placering i andra hand 3 Önskar placering i tredje hand 

Årskurs Önskat startdatum (ÅÅ-MM-DD) Modermål om annat än svenska 

………………………………………………. 
Ansökan görs i e-tjänst 

Övriga upplysningar 

Båda vårdnadshavarnas underskrift krävs vid gemensam vårdnad 
Datum och ort 

 

Datum och ort 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Fritidshem  
Ansökan av fritidsplats görs i e-tjänst efter att eleven fått beslut om skolplacering. 

Skicka blanketten till:  
Oxelösunds kommun 
Utbildningsförvaltningen 
613 81 Oxelösund       

   Reviderad 2019-11-27/UF 



Personuppgiftsbehandling utifrån Dataskyddsförordningen GDPR 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kön, personnummer, dossiernummer, 
skola, språk, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga och 
besluta om skolplacering. 
Vi har fått dina uppgifter genom att du ansökt via vår ansökningsblankett. Uppger du inte de efterfrågade 
personuppgifterna på blanketten kan vi inte behandla ditt ärende. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är rättslig skyldighet enligt Skollagen 9 kap, 13-15 § och 10 kap, 25-28 §.   
Dina uppgifter kommer att sparas i arkiv.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal på aktuell skola, handläggare på Utbildnings- och 
Kommunstyrelseförvaltningen samt personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och 
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Oxelösunds kommun, organisationsnummer 
212000-0324.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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