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Intresseanmälan till 
bild- och formklasser  
på Nosabyskolan

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barn- 
och utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, 
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta 
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt 
offentlighetsprincipen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förnamn Efternamn Personnummer
Uppgifter om eleven

Postadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress

Nuvarande skola

Uppgifter om vårdnadshavare
Förnamn vårdnadshavare 1 Efternamn vårdnadshavare 1

Postadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Förnamn vårdnadshavare 2 Efternamn vårdnadshavare 2

Postadress (gata, box etc) om annan än vårdnadshavare 1s Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress

Telefonnummer E-postadress

Signering
Datum Underskrift eller digital signering av vårdnadshavare 1 Datum Underskrift eller digital signering av vårdnadshavare 2

Information om skolskjuts 
Kristianstads kommun ansvarar bara för skolskjuts enligt skollagens 10:e kapitel § 32. Det innebär att elever som inte bor inom  
Nosabyskolans upptagningsområde får ta sig till och från skolan samt bekosta eventuell transport själv. 
  
Information om intresseanmälan  
Intresseanmälan ska vara Nosabyskolan tillhanda senast 2018-02-19. Skicka anmälan via e-post eller brev till rektor. Märk 
brevet med "Bild och form" 
  
E-post: maria.astrom@kristianstad.se   Postadress: Nosabyskolan, Balsbyvägen 6, 291 47 Kristianstad 
  
  
 

Övriga upplysningar

Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras efter tre år.   
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