Ansökan om ledighet
Grundskola och grundsärskola

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig och ditt minderåriga barn. Eksjö kommun,
genom barn- och ungdomsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen
samlas in av barn- och ungdomssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post
kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post
info@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör ditt
minderåriga barn som elev. Personuppgifterna behandlas för att kunna behandla ditt ärende. De kategorier av
personuppgifter om dig som behandlas är namn och klass. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig
förpliktelse. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras fram till den dag du
avslutar skolgången på nuvarande skola. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om
dig eller ditt minderåriga barn som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall
raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens
personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Fylls i av vårdnadshavare
Elevens namn:

Klass:

Ledighet söks för tiden:

Antal skoldagar:

Orsak till ansökan (ange utförligt):

Vårdnadshavarnas underskrifter
Datum

Datum

Underskrift vårdnadshavare 1:

Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande vårdnadshavare 2:

Fylls i av klasslärare/handledare
Ledighet beviljas enligt ansökan

Tidigare beviljad ledighet under läsåret (antal dagar):

Ledighet avslås

Orsak till avslag:

Ansökan överlämnas till rektor
Klasslärares/handledares underskrift:

Namnförtydligande klasslärares/handledare:

Fylls i av rektor
Ledighet beviljas:

enligt ansökan /

för tiden
Orsak till avslag:

Ledighet avslås
Rektors underskrift:

Namnförtydligande rektor:

Sänds till: Eleven lämnar blanketten till klassföreståndare/handledare i god tid före ledighetens början
Sändlista: Original till skolexpeditionen / kopia till vårdnadshavare och handledare/klasslärare
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