
Sökande elev

Underskrift

Val av ämne

Ansökan lovskola
Ansökan lämnas till skolans expedition.

Årskurs

Vårdnadshavare 2, underskrift

Postadress

Vårdnadshavare 2, uamnförtydligande

Namn

Elevens underskrift

Personnummer

Ort och datum

Utdelningsadress

Matematik

Ja

Beslutas

Engelska

Nej

Avslås

Svenska Svenska som andraspråk

Vårdnadshavare 1, uamnförtydligande

Skola

Vårdnadshavare 1, underskrift

Barn och utbildning
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52

E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00

Eleven har betyg i önskat ämne

Deltagande i lovskola i årskurs 8 och 9

Rektors underskrift

Fylls i av rektor



Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn och person-
nummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera dina ansökan. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas 
på skolan och de personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skolverket och berörd personal på 
skolorna. Vi kommer att lämna vidare uppgifter om vilka elever som deltar i vår lovskola till Skol-
verket, för att kunna få pengar (statsbidrag) för att erbjuda undervisning under skollov. De uppgifter 
som vi lämnar är elevens namn, personnummer, årskurs, lästa ämnen samt antal genomförda dagar 
eller veckor i lovskola. För elever i årskurs 9 samlar vi även in uppgifter om eleven blivit behörig till 
nationellt gymnasieprogram efter sommarskola, samt om eleven gjort prövning och fått nytt betyg. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter i den här registreringen till 
ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att 
kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens växel. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Barn och utbildning
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52

E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00


