
Ansökan om skolplacering eller 
byte av skola i kommunen
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Elever bokförda i Haninge

Elev
Förnamn och efternamn Personnummer

Adress

Enligt 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 § skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på en placering 
nära hemmet sidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå 
vårdnadshavarens önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.

Postnummer Ort

Önskas modersmålsundervisning? Om ja, ange språk Språkval Önskas plats i fritidshem

Ja Nej
Godkänner ni att kallas till besök via SMS?

Ja Nej

Ja Nej

Skola
Nuvarande skola, kommun

Önskad skola Årskurs Från och med datum

Vårdnadshavare 1
Förnamn och efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon E-postadress

Namnteckning Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2
Förnamn och efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon E-postadress

Namnteckning Namnförtydligande

Skicka blanketten till den skola ni önskar placering vid.

Beslut av rektor

Ansökan beviljas
Startdatum

Ansökan avslås pga ekonomiska och organisatoriska skäl
Eleven hänvisas till

Motivering till avslag

Ort och datum E-postadress

Namnteckning, rektor Namnförtydligande

Beslut fattat enligt grund- och förskolenämndens delegationsordning, punkt 10.3. Anmäls till nämnden på nästkommande sammanträde.

Om eleven är nyanländ ange ankomstdatum till Sverige



Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning 
(behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
 
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Överklagandehänvisning
Detta beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet överklagas skriftligen. Tala om vilket beslut ni överklagar, 
varför ni anser att beslutet är oriktigt samt vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet måste vara underskrivet och ha kommit in inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet ska lämnas till 
skolan.
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