INTRESSEANMÄLAN FÖR STÖD FRÅN ISPEC
PÅ CHRISTIAN 4:S GYMNASIUM
Elev antagen på nationellt eller
introduktionsprogram på någon av
kommunens gymnasieskolor

Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasieskola/Vuxenutbildning

Sida 1 (2)

Uppgifter om eleven
Förnamn

Efternamn

Gymnasieskola

Program/klass

Kontaktperson
Grundskola

Personnummer

Poäng

Slutår grundskola

Bakgrund

Förhållande att beakta, kartläggning, diagnos (vilken, när?)

Önskemål i klassrum eller övrigt önskemål

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.

Skriv ut
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Framtidsplaner

Sökt nationellt program

Stödbehov

Hur mycket? På vilket sätt?

Övrig information

Bifoga kopia på:
Särskilda anpassningar
Betygsdokument

Underskrifter
Datum
Datum
Datum
Datum

Underskrift elev
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2
Underskrift rektor

Utredning särskilt stöd
Läkarutlåtande

Åtgärdsprogram

Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till:
Rektor Annika Löfgren, Christian 4:s gymnasium ISPEC, Östra Boulevarden 13, 291 54 Kristianstad

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