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Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Förvaringsplats: Evolution. Kod: 7,1,8. Delegeringsbeslut: Nej. Bevarandetid: Bevaras. 
 Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi 
arbetar med personuppgifter på sidan www.kristianstad.se/personuppgifter-i-skola. 
 

 

 
Uppgifter om lovskolan 

Förskola/skola: 
   
 
 

Rektor: Lovskola genomfördes (datum): 
 

 

Deltagande elever 
Använd efterkommande sidor för fler elever om så behövs 

Namn Klass Antal deltagande dagar 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Underskrift 
Datum: 
  

Underskrift rektor: E-postadress rektor: 
  

Kontaktuppgifter (adress): 
 
 

 

Ansökan inklusive bilagor skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomiavdelningen 
Rådhus Skåne 
291 80 Kristianstad 
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Deltagande elever (fortsättning) 
 

Namn Klass Antal deltagande dagar 
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