Anmälan om problematisk
frånvaro
Barn- och utbildningsnämnden
0171-525 00
barn.utbildning@habo.se

Anmälan ska lämnas när:
-

en elev är frånvarande över 20 %, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.
en elev har varit frånvarande minst 4 veckor utan uppenbar orsak.

Skolan
Skolans namn

Fristående skola

Skolans lägeskommun

Kommunal skola

Eleven
Elevens namn

Elevens personnummer

Elevens årskurs
Eleven började ha problematisk frånvaro (ange datum)

Omfattningen av elevens problematiska frånvaro (ange i %)

Eleven uppnår samtliga kunskapsmål för sin årskurs

Ja

Nej

Skolan har kartlagt orsakerna till elevens frånvaro

Ja

Nej

Skolan har vidtagit åtgärder med anledning av
elevens frånvaro

Ja

Nej

Mejla blanketten skickas till barn.utbildning@habo.se och kommer sedan översändas till handläggare
på barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven, så som namn, personnummer, årskurs och skola. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna säkerställa vilken elev anmälan rör och för att kunna handlägga ärendet, till syfte att
säkerställa elevens rätt till utbildning och fullgörande av skolplikten.
Vi har fått elevens uppgifter från denna anmälan. Uppgifterna är nödvändiga för att handlägga anmälan och säkerställa elevens
rätt till utbildning och fullgörande av skolplikten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att bevaras.
Vi kan 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.
Man har rätt att kontakta oss om man vill ha ut information om de uppgifter vi har om en, 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. Om man har klagomål på vår behandling av ens personuppgifter har man rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

