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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan 
Studieavbrott/Skolbyte/ 
Studieuppehåll

Uppgifter om eleven
Förnamn Efternamn Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Läsår

Eleven anhåller om:

Studieavbrott från 
Ange program

Skolbyte till
Ange skola Ange program

Studieuppehåll  
Datum, från och med Datum, till och med

Ange orsak

Datum Elevens underskrift Målsmans underskrift (ej myndig elev)

Eleven har varit hos:

Mentor
Datum Sign

Studievägledare
Datum Sign

Beslutet beviljas: 
Rektors underskrift

Originalet arkiveras hos SYV 
  
Kopia till: assistent 
                 vid studieavbrott ska även kopia skickas till elevens hemkommun (KIA)

Eleven har återlämnat:

Skåpnyckel (ev. hissnyckel)
Sign

Låneböcker bibliotek
Sign

Matkort
Sign

Läroböcker
Sign

Miniräknare
Sign

Busskort 
Sign

Skyddskläder
Sign

Mobilnummer

Datum, från och med

Datum, från och med

Chromebook
Sign

Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Ja, efter 5 år.   

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.
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BUF, planeringsavdelningen
Ingrid Priemer
Ansökan Studieavbrott/Byte/Uppehåll BINP
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