Kontaktuppgifter för elever i Strängnäs kommun
Skickas/lämnas till aktuell skola.

Elevens uppgifter
Skola

Klass

Elevens namn

Personnummer

Telefonnummer

Elevens mobilnummer

Adress 1

Postnummer och Ort

Adress 2

Postnummer och Ort

Vårdnadshavare 1
Namn

E-post

Telefon bostad

Mobilnummer

Arbetsplats

Telefon arbete

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter är synlig för andra vid t.ex.

Ja

Nej

utskick av e-post och klasslistor.
Jag godkänner att sambo till VH 2 får delta på

Sambons namn

utvecklingssamtal
Vårdnadshavare 2
Namn

E-post

Telefon bostad

Mobilnummer

Arbetsplats

Telefon arbete

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter är synlig för andra vid t.ex.

Ja

Nej

utskick av e-post och klasslistor.
Jag godkänner att sambo till VH 1 får delta på

Sambons namn

utvecklingssamtal
Annan kontaktperson
Namn

Personnummer

Relation (Familjehem, förmyndare, vårdnadshavares
sambo, far eller morförälder, granne)

Telefon eller mobilnummer

Namn

Personnummer

Relation (Familjehem, förmyndare, vårdnadshavares
sambo, far eller morförälder, granne)

Telefon eller mobilnummer

Fyll i uppgifterna på nästa sida

Blanketten skickas/lämnas till elevens skola. Adress och kontaktuppgifter till varje skola finns på kommunens
hemsida www.strangnas.se Utbildning och barnomsorg/Grundskola/Grundskolor A-Ö.

Kontaktuppgifter för elever i Strängnäs kommun
Skickas/lämnas till aktuell skola.

Viktigt för oss att veta om barnet:

Är barnet i behov av specialkost?

Enskild
vårdnad

Gemensam
vårdnad

Ja

Om ja, måste särskild blankett
lämnas in.

Nej

Annan
vårdnadsform

Jag/vi tillåter att barnet får följa med i personalens eller annan förälders bil vid utflykter:
Ja

Nej

______________________________

_____________________________

Vårdnadshavare 1 underskrift

Vårdnadshavare 2 underskrift

Information gällande personuppgiftslagen (PuL)
De uppgifter du lämnar kommer att sammanställas i ett register. Elevregistret är till för att barn- och
utbildningsnämnden (BUN) ska kunna administrera elevpeng till skolorna samt sköta skolpliktsbevakning. Skolan
får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om behandlingen är nödvändig för att en
arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras, 10 § personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna kommer
att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer endast att behandlas
av Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden, få besked om vilka personuppgifter om dig
som BUN behandlar och hur BUN behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära
rättelse i fråga om personuppgifter som BUN behandlar om dig.
Personuppgiftsansvarig är Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden.

Blanketten skickas/lämnas till elevens skola. Adress och kontaktuppgifter till varje skola finns på kommunens
hemsida www.strangnas.se Utbildning och barnomsorg/Grundskola/Grundskolor A-Ö.

