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Under första året i gymnasiet kommer du att erbjudas ett hälsosamtal hos skolsköterskan. I detta 

ingår längd-, vikt- och synkontroll samt ett frågeformulär som handlar om din livsstil. 
 

Personuppgifter elev  
Efternamn, förnamn 

      

Personnummer 

      
Klass 

      
Gatuadress 

      
Postnummer och ort 

      
Mobilnummer 

      

Hemtelefon 

      

Födelseland 

      

 

 

Kryssa för om du har:  

 Synnedsättning  Ryggbesvär  Allergi mat/födoämnen 
 Hörselnedsättning  Diabetes  Allergi ögon/näsa/hud 
 Huvudvärk ofta  Epilepsi  Läs- och skrivsvårigheter 
 Magbesvär ofta  Urinvägsbesvär/njursjukdom  Oro/ängslan 
 Ledbesvär  Eksem  Sömnbesvär 
 Knäbesvär  Astma 

 

 

     

Om du kryssat för att du är allergisk, vad är du i så fall allergisk mot? 
 

      
 

Har du så svår allergi så du måste ha medicin i form av tabletter eller en adrenalinspruta med dig 

i skolan? 
 

Ja        Nej  
Om ja, vilken/vilka?  

      

 

Har du annan långvarig sjukdom/funktionshinder? 
 

Ja        Nej  
Om ja, vilken/vilka?  

      

 

Går du på kontroll eller behandling hos någon läkare? 
 

Ja        Nej  
Om ja, var och varför? 

      

 

Tar du regelbundet någon medicin? 
 

Ja        Nej  
Om ja, vilken/vilka?  

      

 

Hur upplever du din psykiska (själsliga) hälsa? (1 = mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 

Hur upplever du din fysiska (kroppsliga) hälsa? (1 = mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  
 

Underskrift 
Datum 

      
Elevens namnteckning Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Box 500
577 26 Hultsfred 

barn.utbildning@hultsfred.se 

0495-24 00 00 

Uppgifterna registreras i vårt journalsystem. Ändamålet är att trygga barnets vistelse 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 i journalsy-

stemet gallras inte.  

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

skolsköterskan och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rät-

tas 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 

Integritetsskyddsmyndigheten. 
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