Ansökan om att börja i
förskoleklass höstterminen det år
då barnet fyller 5 år.
Läsåret

Enligt 7 kap. 11 § skollagen (2010:800) får ett barn tas emot i förskoleklassen redan höstterminen då barnet
fyller fem år. Ett barn som går i förskoleklassen före skolpliktsåldern har inte skolplikt. Men om
vårdnadshavaren väljer att låta sitt barn börja i den obligatoriska förskoleklassen i förtid får barnet en
skyldighet att delta i utbildningen, om barnet inte har giltigt skäl för att utebli.
Barnets uppgifter
Namn

Personnummer

Vårdnadshavare 1
Namn

E-post

Adress

Postadress

Personnummer

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

Vårdnadshavare 2
Namn

E-post

Adress

Postadress

Personnummer

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Barn- och utbildningskontoret
746 80 Bålsta
Eller skannas in och skickas med e-post till: barn.utbildning@habo.se
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, ditt barn och eventuell övrig vårdnadshavare, så som namn,
personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna säkerställa vilket barn ansökan rör
och vilka personer som har ansökt samt för att kunna kontakta de sökande, antingen vid utredningen av ansökan eller
expediering av beslut.
Vi har fått dina, ditt barns och eventuell övrig vårdnadshavares uppgifter från din ansökan. Uppgifterna är nödvändiga för
att beslut ska kunna fattas i ärendet och för expediering av beslutet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning
vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är
nödvändig som ett led i Håbo kommuns myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att sparas 13 år vid beviljande
av ansökan och 2 år vid avslag av ansökan.
De personuppgifter vi behandlar om dig, ditt barn och eventuell övrig vårdnadshavare delas med den förskoleverksamhet
som barnet eventuellt tillhör. 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.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller ditt barn, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av uppgifterna.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt dataskyddsombud på
kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter har
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

