Barn-och utbildningsnämnden
746 80 Bålsta
0171-563 33

Ansökan om ersättning för förlängd studietid

Ansökan skickas till elevens hemkommun senast terminen innan det läsår som ansökan avser.
Informationen från skolan ska inte innehålla några känsliga personuppgifter såsom uppgifter om
hälsa. Dessa uppgifter inhämtas vid behov av handläggaren.
Elev
Namn

Personnummer

Gymnasieskola

Ansvarig rektor

Rektors e-postadress

Rektors telefonnummer

Till ansökan ska bifogas:
• Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst E i.
• Studieplan för planerade kurser under den förlängda studietiden.
• Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor eller EHT protokoll.

Bakgrund
Eleven har haft reducerad studieplan under tidigare årskurs.

Ange omfattning

Känsliga uppgifter finns som är relevanta för ansökan. Handläggaren kontaktar skolan.

Orsak till den förlängda studietiden.

Skolans tidigare insatser
Beskriv vad skolan har gjort för att eleven ska nå fullständiga betyg inom normal studietid? (Bifoga
relevanta åtgärdsprogram)

Barn-och utbildningsnämnden
746 80 Bålsta
0171-563 33

Antal poäng påbörjade kurser (pågående eller F-kurser)
Antal poäng ej påbörjade kurser

Mål med förlängningen
Beskrivning av skolans insatser/planering för att eleven ska nå fullständiga betyg under den
förlängda studietiden.

Hur lång tid förväntas de förlängda studierna ta?
Ett läsår
En termin (höstterminen)
Annat, nämligen:

Underskrifter
Ort och datum
Rektors underskrift

Namnförtydligande

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven, så som namn, personnummer och skola. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och pröva rätten till ersättning för förlängd studietid.
Vi behöver samla in elevens personuppgifter för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut om ersättning. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att
behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. Elevens uppgifter kommer att bevaras i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens informationshanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar kan komma att dela med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun för att
kunna göra utbetalningar.
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/

