
 
 

Inskrivning av elev i kommunens 
Grundskola 

 تسجيل الطالب في المدرسه االبتدايه للبلديه
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Vänligen skriv endast på svenska  هباللغه السويدي فقطيرجى تعبئه الطلب  
 
Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred 
Vid frågor ring: 0495-24 04 51, 24 04 52 eller 24 04 62  
 

لى االرقام اعالهدرسة األطفال عذا كانت لديك اسأله فيما يخص م, و ااعاله يرجى تعبئة الطلب و توقيعه و ارساله الى العنوان  
 
Fylls i av vårdnadshavare 

Elevens efternamn  طفلب اللق  الكنيه/

      

Elevens förnamn   اسم الطفل 

      
Personnummer الرقم

يالشخص  

      

Modersmål اللغه 

      

Folkbokföringsadress العنوان/ اسم و رقم الشارع   

      

Postnrالرقم البريدي 

      
Ortالمدينه 

      
Namn vårdnadshavare 1سم ولي األمر ا  

      
Personnummer 1الشخصي لولي األمر الرقم   

      
Utdelningsadress  1عنوان ولي األمر  

      

Postnrالرقم البريدي 

      
Ortالمدينه  

      
Telefon bostadهاتف البيت 

      

Telefon arbetetهاتف العمل 

      

Mobilالجوال 

      

Namn vårdnadshavare  2ولي األمر اسم  

      

Personnummer 2الشخصي لولي األمر الرقم   

      
Utdelningsadress 2عنوان ولي األمر   

      

Postnrالرقم البريدي 

      
Ortالمدينه 

      
Telefon bostadهاتف البيت 

      

Telefon arbetetهاتف العمل 

      

Mobilالجوال 

      

Nuvarande skolaالمدرسه الحاليه 

      

Årskurs السنه الدراسيه 

      
Kontaktperson på nuvarande skolaاسم و رقم مسؤول الطفل في المدرسه الحاليه 

      

Skola vi önskar flytta tillالمدرسه التي ترغب باالنتقال اليها 

      

Underskrift av vårdnadshavare 

Om en av vårdnadshavarna bor på annan adress än barnets folkbokföringsadress och har delad 

vårdnad så måste båda vårdnadshavarna skriva under anmälan för att den ska vara giltig. 
بالتوقيع على  حد سواء على مورلياء األيجب على أو تهيعيش في عنوان مختلف عن عنوان منزل الطفل ويتقاسم حضان اولياء امور الطفلإذا كان أحد 

.من أجل أن يكون صالحا طلبال  

 

 

_________________________ 

Ort och datum 

 المدينه و تاريخ اليوم
 

________________________                                         _______________________ 

Underskrift vårdnadshavare 1                                             Underskrift vårdnadshavare 2 

1توقيع ولي األمر                2توقيع ولي األمر      
 

 
Kommunens beslut 

Placering 

      
Fr.o.m. datum 

      

Rektors underskrift 

 
Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Box 504 

577 26 Hultsfred 

barn.utbildning@hultsfred.se 

0495-24 00 00 

 

Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att hantera din ansökan 

om skolgång och besluta om mottagande av elev i skolan. 

 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva ut-

bildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.  

 

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna bevaras i 

elevens akt.  

 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 

skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktig-

heter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 

har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 

nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspekt-

ionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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