Önskemål eget val
av kommunal grundskola
Barnets namn

Personnummer

Gatuadress

Telefon

Postnummer

Postadress

Vilken skola och klass/förskola går eleven/barnet på idag?

Namn – Vårdnadshavare 1

Namn – vårdnadshavare 2

Personnummer – vårdnadshavare 1

Personnummer – vårdnadshavare 2

E-post – vårdnadshavare 1

E-post – vårdnadshavare 2

Modersmål – om något annat språk än svenska används som det dagliga umgängesspråket hemma, anges det här:

Vi önskar att vårt barn börjar på:
Broddetorpsskolan
Centralskolan
Dotorpsskolan
Floby skola
Gudhemsskolan
Gustaf Dalénskolan
Kinnarpsskolan
Kyrkerörsskolan
Mössebergsskolan
Odensbergsskolan
Vartoftaskolan
Vindängens skola
Åsarpsskolan
Åsle skola
Åttagårdsskolan
Vi kommer att flytta till Falköping

Datum:

Adressen i Falköping blir:

Önskemålet om skolvalet ska undertecknas av båda vårdnadshavarna.
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2
Önskemålet om eget skolval skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Barn- och utbilningskontoret
521 81 Falköping

Skolskjuts vid
eget skolval
Skolskjuts vid eget skolval
I skollagen 4 kap. 7 § står följande att läsa om skolskjuts: ”Hemkommunen är
skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri
skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild
omständighet.”
Kommunens skyldighet omfattar dock inte de elever som väljer att gå i en annan
grundskola än den som kommunen hänvisar dem till.
Det innebär att Falköpings kommun inte anordnar skolskjuts vid eget skolval.
Det är vårdnadshavares skyldighet att eleven kommer till skolan. Möjlighet
finns att nyttja befintliga upphandlade skolskjutsturer i mån av plats, som ändå
går förbi. Observera att skolskjutsturernas sträckning kan ändras såväl under
pågående läsår som inför ett nytt.

Vi är medvetna om att vårdnadshavare är ansvarig för att eleven kommer till önskad
skola.
Elevens namn

Nuvarande skola/hänvisad skola

Önskad skola

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbilningskontoret
521 81 Falköping

Barn- och utbildningsnämnden

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas
Personnummer, namn, adress, telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning ska kunna utföras.

Lagringstid
Bevaras för evigt

Lämna klagomål om personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till
Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra
hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.
Besök Datainspektionens hemsida
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomaloch-tips för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Barn - och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats
www.falkoping.se/dataskydd

