
Önskemål om skolplacering i förskoleklass 2023 

Person‐ och kontaktuppgifter  

Barnet  
Barnets namn:  Barnets personnummer:  

Vårdnadshavare 1  
Namn:  Personnummer:  

Adress:  Postnummer och ort:  

E‐post:  Telefon:  

Vårdnadshavare 2  
Namn:  Personnummer:  

Adress:  Postnummer och ort:  

E‐post:  Telefon:  

Önskemål av skola  
Skolprioritering nr 1:  

Skolprioritering nr 2:  

Skolprioritering nr 3:  

Syskonförtur  
Åberopar syskonförtur (gäller om barnet har syskon på samma skolenhet)  

Ja ☐  Nej ☐  

 

Om ja, ange namn & personnummer på syskon  

Friskola eller skola i annan kommun  
Kommer ditt barn istället att börja friskola eller skola i annan kommun?  

Ja ☐    Om ja, ange vilken  

Underskrift  
Vid delad eller gemensam vårdnad krävs underskrift från båda vårdnadshavarna  

Ort och datum  Ort och datum  

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2  

Namnförtydligande  Namnförtydligande  

Skicka blanketten till följande adress:  
E-POSTADRESS 

burlovs.kommun@burlov.se 

WEBBPLATS www.burlov.se 

BESÖKSADRESS  
Kärleksgatan 6, Arlöv  

Växel: 040-625 60 00  

Burlövs kommun UKF  
Box 53  
232 21 Arlöv  

http://www.burlov.se/


Information om hur Burlövs kommun behandlar personuppgifter  

Personuppgiftsansvarig  

Namn: utbildnings- och kulturnämnden, Burlövs kommun E‐post:  

Typer av personuppgifter som behandlas  

De typer av personuppgifter vi behandlar om dig och ditt/dina barn är: namn, adress, 

personnummer, e‐post och telefon.  

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen  

Utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun samlar in och lagrar dessa 

personuppgifter för att kunna administrera ditt önskemål om skolplacering. De 

behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering/arkivering.  

Gallringsfrist  

Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt elevregister. Dina  

personuppgifter kommer att hanteras av utbildnings- och kulturförvaltningen. Utbildnings- och  

och kulturförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet medkulturförvaltningen Barn‐ 

   

Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre 

än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är  

inaktuella och därefter raderas/arkiveras enligt gällande Informationshanteringsplan.  

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter  

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 

som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR) och har lagstöd i skollagen.  

Mer information  

Om du vill veta mer om hur Burlövs kommun behandlar dina personuppgifter  

kan du läsa mer på www.burlov.se/kommunpolitik/saarbetarvimed/personuppgiftergdpr.4.5a12884516390d3c5e53e13.html 

Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter.  

För mer information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@burlov.se eller ring 

Medborgarservice tel. 040 -625 60 00 så kan de koppla dig till nämndens Dataskyddsombud.  

http://www.burlov.se/kommunpolitik/saarbetarvimed/personuppgiftergdpr.4.5a12884516390d3c5e53e13.html
http://www.burlov.se/kommunpolitik/saarbetarvimed/personuppgiftergdpr.4.5a12884516390d3c5e53e13.html
http://www.burlov.se/kommunpolitik/saarbetarvimed/personuppgiftergdpr.4.5a12884516390d3c5e53e13.html

