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Gymnasieskola/vuxenutbildning
Uppgifter om elev
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)
Telefonnummer

Postnummer

Postort

Skola

Klass

Uppgifter om det arbetsplatsförlagda lärandet
APL fr o m datum

APL t o m datum

Ange antal dagar/vecka

Företagets namn
Postnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)
Postort

Utlägg för måltider

Antal måltider

Telefonnummer (även riktnr)

Skolans anteckningar

Total kostnad för måltider

Måltidsersättning vid praktik utgår med 40 kr per dag.
Multiplicera antalet måltider med antal praktikdagar för att få fram den totala summan.
Skolans anteckningar

Utlägg för resor med bil (gäller endast efter överenskommelse med rektor)
Antal km per praktikdag

Antal dagar

Total kostnad

Aktuell ersättningsnivå är 1,85 kr per km.
Exempel: Johansson har kört totalt 10 km per dag. Hen har haft praktik i 5 dagar. 10 X 5=50.
50 multiplicerat med 1,85=92,50. Johansson ska ha 92,50 kr i körersättning.
Utlägg för resor med buss
Antal resor

Pris per resa

Total kostnad

Skolans anteckningar

Tänk på att kvitto ska bifogas.
Kontouppgifter
Ange vilket konto som insättning önskas till.
Clearing-nummer

Datum

Kontonummer

Underskrift elev

Blanketten lämnas ifylld till ansvarig lärare.
Godkännande
Datum

Beslut
Datum

Underskrift ansvarig lärare

Namnförtydligande ansvarig lärare

Underskrift rektor

Namnförtydligande rektor
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Registrera: Nej. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras efter tre 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.

Skriv ut

