Uppehåll i placering på förskola /fritidshem för deltagande i
annan verksamhet
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 04 51, 240462 eller 24 04 52.

Om ett barn, som är inskrivet i förskola eller fritidshem, deltar i verksamhet utanför förskolan/fritidshemmet kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskola/fritidshemmet.
Personal ansvarar inte för att barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det innebär att
vårdnadshavare ansvarar för sitt barn under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till
det återkommer dit, oavsett om barnet går själv eller inte.
Personuppgifter barn
Namn

Personnummer

Placerad på förskola/fritidshemmet

Uppehåll i placeringstid

Mitt barn får gå ifrån placeringstiden på förskolan/fritidshemmet för annan aktivitet
Från och med vecka

Till och med vecka

År

Veckodag

Från och med klockan

Till och med klockan

Gäller med undantag veckorna
Kommer någon annan än vårdnadshavare att hämta barnet från förskolan/fritidshemmet, ange vem

Underskrift (vid gemensam vårdan ska båda vårdnadshavarna skriva under)
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Mottaget av

Namnförtydligande

Fylls i av personal
Ankomstdatum
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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 skoladministrativa system. Ändamålet är att trygga barnets vistelse i förskolan eller fritidshemmet.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.
Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna gallras när
aktiviteten upphört eller när barnet slutar sin placering i förskolan eller fritidshemmet.
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 felaktigheter 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
Integritetsskyddsmyndigheten.

