Ansökan om tilläggsbelopp för elev i
fristående grundskola, åk 8 eller åk 9,
som deltar i obligatorisk lovskola
Budgetåret
Tilläggsbelopp kan sökas för elever som deltar i obligatorisk lovskola enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800).
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven, så som namn, personnummer, skola och betygsunderlag.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och pröva rätten till tilläggsbelopp.
Vi har fått elevens uppgifter från elevens nuvarande skola. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning och för
att kunna behandla denna ansökan. Uppgifterna kommer att sparas i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
informationshanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun för att
kunna göra utbetalningar. Vi kan även komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.
Den som får sina personuppgift behandlade har rätt att kontakta oss om den vill ha ut information om de uppgifter vi
har, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av uppgifterna. Detta gör man enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525
00. Man når vårt dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Den person som har klagomål på vår
behandling av sina personuppgifter har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/

Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Barn- och utbildningskontoret
746 80 Bålsta

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola
Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående skolhuvudmän
- att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1
augusti 2017. Med lovskola menas den obligatoriska lovskola som regleras i 10 kap. 23a – 23 f §§
skollagen (2010:800).
Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs
inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte
bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller också elever som
avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått en sådan behörighet.
Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden. I
skollagen definieras lovskola som undervisning som anordnas under lov under en termin eller
utanför terminstid och inte är obligatorisk för eleverna. Eleven kan alltså tacka nej till lovskola, men
har eleven tackat ja så ska eleven också delta i undervisningen. Om en elev utan giltigt skäl uteblir
från lovskolan ska elevens vårdnadshavare informeras om att eleven varit frånvarande.
Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna. Det kan innebära att en
och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i årskurs 8 samt 50 timmar i årskurs 9, förutsatt att
eleven tillhör målgruppen för lovskola både när den går i årskurs 8 och 9. Lovskolan får omfatta
högst 8 timmar/dag och får inte förläggas på lördag, söndag eller helgdag.
Reglerna i skollagen anger att lovskolan ska erbjudas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8
respektive 9. Utgångspunkten är således att lovskolan ska anordnas under sommarlovet. Men om
huvudmannen hellre vill anordna lovskola under andra lov är det möjligt att göra det.
Elever som gått ur årskurs 9 och fått undervisning i lovskola ska erbjudas att i anslutning till denna
genomgå prövning för betyg i de ämnen som undervisningen avsett.

