ANSÖKAN OM
TIDIGARE SKOLSTART I Sida
GRUNDSKOLAN
1(2)
Barn- och utbildningsförvaltningen

Personuppgifter – elev
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress (gatuadress, postnummer, ort):
Skäl till ansökan om tidigare skolstart:

Till ansökan ska följande bifogas:
Yttrande från rektor på förskolan och/eller annan pedagogisk personal.

Personuppgifter – vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1:

Namn vårdnadshavare 2:

Personnummer:

Personnummer:

Telefon:

Telefon:

Folkbokföringsadress (om annan än
ovan):

Folkbokföringsadress (om annan än
ovan):

Datum:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1*

Underskrift vårdnadshavare 2*

* Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Blanketten skickas till:

Blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till rektor på mottagande
skola.

Fylls i av rektor på mottagande skola

☐ Beviljas
☐ Avslås

Underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Motivering:

Delges

Vårdnadshavare
Rektor på förskolan
Diariet

Sölvesborgs kommun

Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra
skolplikt i förskoleklass, 7 kap. 10 § skollagen
Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår
då barnet fyller fem år.
Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sex år om barnet då har gått ut förskoleklassen,
eller om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i
grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms
ha förutsättningar för det. Beslut i frågan fattas av rektorn när det gäller
grundskolan.
Beslut som fattats enligt 7 kap. 11 § skollagen kan inte överklagas.

Hantering av personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden bun@solvesborg.se är ansvarig för
behandlingen av de personuppgifter som du lämnar på denna blankett. Din
ansökan diarieförs och arkiveras på Barn och utbildningskontoret och
lämnas efter 5 år till kommunarkivet. Rektor kommer att behandla dina
personuppgifter vid handläggning av beslut om tidigare skolstart. Barnoch utbildningsnämnden har laglig rätt att behandla dina personuppgifter
för att kunna erbjuda utbildning enligt skollagen.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter här
http://www.solvesborg.se/gdpr . På denna sida finner du även
kontaktuppgifter till kommunens Dataskyddsombud.
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina
uppgifter?
Då vänder du dig i första hand till Barn- och utbildningsnämnden. Är du
inte nöjd med åtgärden kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt ärende har
du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter
till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) https://www.imy.se/ .
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