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Ansökan om tidigare skolstart
Enligt skollagen 7 kap. 11 § får ett barn tas emot i förskoleklassen redan det kalenderår barnet fyller fem år
eller i årskurs ett det kalenderår barnet fyller sex år. Vårdnadshavare ansöker om tidigare skolstart med hjälp
av denna blankett. Önskemål om skolplacering beviljas i mån av plats. Rektor fattar beslut i frågan.
Elevens efternamn och förnamn

Personnummer

Elevens adress

Postnummer

Vårdnadshavare 1 Namn

Telefon

Ort

Adress
Vårdnadshavare 2 Namn

Telefon

Adress
Namn på barnets nuvarandeI|UVNROD
Önskemål om skolplacering

Ansökan gäller
A Tidigare skolstart i förskoleklass
A Tidigare skolstart i åk 1 och att hoppa över förskoleklass

Skäl till önskemål

A 9nUGQDGVKDYDUHJHUKlUVDPW\FNHWLOODWWXWELOGQLQJVI|UYDOWQLQJHQNDQNRQWDNWDI|UVNRODHOOHUDQQDQXSSJLIWVOlPQDUH

Underskrift vårdnadshavare 1

Ŀ Enskild
vårdnad

Underskrift vårdnadshavare 2
Datum

BESLUT FRÅN LYSEKILS KOMMUN
Ŀ %HYLOMDV

Ŀ $YVOnV

Skolplacering
Skäl till beslut om skolplacering

Datum

Rektors underskrift

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, skolenhet och skäl till ansökan. Syftet är för
att kunna administrera ansökningar om skola och för att kunna kontakta dig om vi har frågor. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål
som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är
utbildningsnämnden. 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
registrator@lysekil.se. Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Vill du överklaga beslutet om skolplacering?
Beslutet om skolplacering kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens
vårdnadshavare. Vill du/ni överklaga beslutet görs detta genom att fylla i rutan nedan på denna
blankett.
Blanketten skickas sedan till:
Lysekils kommun
453 80 Lysekil
eller registrator@lysekil.se
Överklagan ska vara skriftlig och inkomma senast tre veckor från det att du/ni fått kännedom om
beslutet. Mer information om överklagande finns på www.overklagandenamnden.se
Överklagan av beslut om skolplacering
Motivering till överklagan, samt vilken ändring som begärs
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Ort och datum
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Underskrift vårdnadshavare 2
Ort och datum
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