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Barn- och utbildningsförvaltningen
Uppgifter om eleven
Förnamn:

Efternamn:

Telefonnummer:

E-postadress:

Postadress: (gata, box tec)

Nuvarande skola:

Nuvarande handbollstränare:

Postnummer:

Postort:

Personnummer:

Nuvarande handbollsklubb:

Telefonnummer tränare:

E-postadress tränare:

Uppgifter om vårdnadshavare
Förnamn vårdnadshavare 1:
Postadress: (gata, box etc)
Telefonnummer:

Förnamn vårdnadshavare 2:

Postadress, om annan än vårdnadshavare 1:
Telefonnummer:

Efternamn vårdnadshavare 1:

E-postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Postort:

Efternamn vårdnadshavare 2:
Postnummer:

Postort:

Intresseanmälan till handbollsprofil Slättängsskolan LILE 1.1

Övriga upplysningar:

Signering
Underskrift eller digital signering vårdnadshavare 1:

Underskrift eller digital signering av vårdnadshavare 2:

Information om skolskjuts

Kristianstad kommun ansvarar bara för skolskjuts enligt skollagens 10:e kapitel § 32. Det innebär att elever som
inte är folkbokförda inom Slättängsskolans skolskjutsområde får ta sig till och från skolan samt bekosta eventuell
transport själv.
Information om intresseanmälan
Intresseanmälan inför start i åk 7 ska vara Slättängsskolan tillhanda senast 14/2. Anmälan inkommen därefter
hanteras med löpande urval i mån av plats efter godkänt antagningsprov. Skicka anmälan via E-post eller brev till
rektor. Märk brevet ”Handbollsprofil”
Registrera: Ja Kod: 7.1.1Förvaringsplats: Tieto Education Delegeringsbeslut: Nej Gallras: Efter 1 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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Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt: Rektor Sven-Erik Nilsson, sven-erik.nilsson@kristianstad.se
Slättängsvägen 96, 291 62 Kristianstad
Se även vår hemsida för mer information:

https://www.kristianstad.se/sv/barn-ochutbildning/grundskola/grundskolor/slattangsskolan/handbollsprofil/

Registrera: Ja Kod: 7.1.1Förvaringsplats: Tieto Education Delegeringsbeslut: Nej Gallras: Efter 1 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.

