ANSÖKAN TILL LOVSKOLA

SOMMAR 2021

1 (1)

Barn- och utbildningsförvaltningen
Information om lovskolan
Elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program erbjuds att få delta i lovskola på
sommaren.

Första dagen, d v s måndag 21/6, träffas vi mellan kl. 08.30-15.00. Övriga dagar startar skolan kl. 09.00 och
avslutas 15.00. Lunch och förmiddagsfika ingår.

Du måste vara motiverad och lägga ner tid och kraft på studierna. Hemuppgifter kommer att lämnas. Du som bor
mer än 4 km från Slättängsskolan kan få busskort.

Kursperiod:

Plats:

2021-06-21---2021-07-02

Slättängsskolan

Uppgifter om ansökande elev
Förnamn:

Efternamn:

Folkbokföringsadress:
Hemskola:

Personnummer:

Postnr:

Postort:
Klass:

E-postadress:

Telefonnummer:

E-postadress vårdnadshavare 1 (för att skicka bekräftelse):

E-postadress vårdnadshavare 2 (för att skicka bekräftelse):

Särskild kost/allergi:

☐ Behov av busskort (om längre än 4 km till
Slättängsskolan)

Ansökan till lovskola på sommaren ANDA v. 1.2

Ansökan till lovskola på sommaren( välj endast ett ämne)

☐ Svenska

☐ Engelska

☐ Annat ämne:

☐ Matematik

☐ Svenska som andraspråk

Underskrift/er vårdnadshavare
Datum:
Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1:
Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande:
Namnförtydligande:

Blankett för ansökan till lovskola på sommaren lämnas till din rektor senast 2021-05-15

Underskrift rektor
☐ Ämnesunderlag
Datum:

Underskrift rektor:

Namnförtydligande:

Ansvarig rektor ombesörjer att korrekt information kring elevens behov för att om möjligt nå målen vid
sommarskolan kommer verksamhetscontroller,Centrala elevhälsoenheten, Yllan, till del senast 2021-06-15
för vidarebefordran till rektor på Slättängsskolan.
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 Datainspektionen.

