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Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Bevarandetid: Gallras  efter genomförd inkomstjämförelse. 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt 

offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. 

Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter 

raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud 

dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 

Gifta eller registrerade partners som har begärt skilsmässa/upplösning av registrerat partnerskap ska 
lämna in kopia på ansökan till sin skolexpedition för att korrekt avgift ska utgå.  
  

Sammanboende som ska separera fyller i nedanstående blankett och lämnar till skolexpeditionen för att 
korrekt avgift ska utgå.  
 
Uppgifter om barn i familjen 

Förnamn barn: 
  

Efternamn barn: 
  

Personnummer barn: 
  

Folkbokföringsadress: 
  

Postnr: 
  

Postort: 
  

 
Förnamn barn: 
  

Efternamn barn: 
  

Personnummer barn: 
  

Folkbokföringsadress: 
  

Postnr: 
  

Postort: 
  

 
Förnamn barn: 
  

Efternamn barn: 
  

Personnummer barn: 
  

Folkbokföringsadress: 
  

Postnr: 
  

Postort: 
  

 
Vårdnadshavare 1/partner 

Förnamn: 
  

Efternamn: 
  

Personnummer: 
  

Folkbokföringsadress: 
  

Postnr: 
  

Postort: 
  

Telefonnummer:  ☐  Jag har behov av skolbarnomsorg (tänk 
på att registrera schema i Edlevo) 

Folkbokförd fr o m datum: 

 
Vårdnadshavare 2/registrerad partner 

Förnamn: 
  

Efternamn: 
  

Personnummer: 
  

Folkbokföringsadress: 
  

Postnr: 
  

Postort: 
  

Telefonnummer:  ☐  Jag har behov av skolbarnomsorg (tänk 
på att registrera schema i Edlevo) 

Folkbokförd fr o m datum: 

Underskrifter  
Datum: 
  

Underskrift vårdnadshavare 1/partner: 
  

Datum: Underskrift vårdnadshavare 2/partner: 

 
Ifylld blankett skickas till: Skolexpeditionen på barnets skola. Adressuppgifter finns på kristianstad.se/skollista 
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http://www.kristianstad.se/skollista
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