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Elevens namn

Ansökan om medel till modersmålsundervisning 
– fristående skola, kommunal skola utanför Haninge

Personnummer (10 siffror)

Språk Förskola/ årskurs

Målsmans namn

                     

Motivering

Modersmålsundervisning Nej

Datum Underskrift, chef modersmålsenheten

Datum Modersmålslärare

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) 
Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning). 
  
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Elevuppgifter

Telefonnummer E-post

Ansökan avser

Kan skolan anordna egen undervisning?

Ja
NejJaÄr barnet adopterat?

Sökande skola (fylls i av skolan)

Skolans namn Telefonnummer

Adress Ansvarig

Underskrift

NejJa

Beslut                                                                                        Delegationsnummer: 

Avslås
Tillstyrks ekonomiska medel 

Tillstyrks deltagande i befintlig 
grupp i Haninge kommun

Avser läsåret

Talas språket dagligen i hemmet?

Läs på nästa hur du överklagar ett beslut

Namnförtydligande, chef modersmålsenheten
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Är du missnöjd med Grund- och förskolenämndens beslut, kan du skriva och överklaga hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. Ett överklagande måste ske skriftligen. Ange tydligt att det är ett överklagande till 
skolväsendets överklagandenämnd. 
 
Skicka överklagan till: 
Haninge kommun 
Grund- och förskolenämnden 
136 81  Haninge 
 
 
Ditt överklagande ska ha inkommit till Grund- och förskolenämnden senast tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas av Skolväsendets överklagandenämnd 
 
När du skriver och överklagar ska du tala om vilket beslut du önskar överklaga och vilken ändring i beslutet 
som du vill ha. 
 
Behöver du fler upplysningar hur du överklagar kan du vända dig till Utbildningsförvaltningen 
via kommunens växel 08-606 70 00

Hur du överklagar


UBFC03  2012-09-18  AJ
Sidan  av 
Elevens namn
Ansökan om medel till modersmålsundervisning– fristående skola, kommunal skola utanför Haninge
Ansökan om medel till modersmålsundervisning/träning– fristående förskola/skola, kommunal skola utanför Haninge
Personnummer (10 siffror)
Språk
Förskola/ årskurs
Målsmans namn
Motivering
Datum
Underskrift, chef modersmålsenheten
Datum
Modersmålslärare
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).
 
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.
Enligt § 10 Personuppgiftslagen (PuL) får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras.Enligt § 13 PuL är det förbjudet att behandla känsliga uppgifter såsom t ex hälsa om inte uttryckligt samtycke ges (§ 15 PuL).För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarige i Haninge kommun. Personuppgiftsansvarig för barn- och utbildningsfrågor i Haninge kommun är:Grund- och förskolenämnden, Haninge kommun, 136 81 Haninge, E-post: barn&utbildning@haninge.se, Telefon: 08-606 70 00Kommunens organisationsnummer är 212000-0084.Enligt 26 § PuL är den personuppgiftsansvarige (i detta fall grund- och förskolenämnden) skyldig att till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlats eller inte.
Behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen
Elevuppgifter
Telefonnummer
E-post
Ansökan avser
Kan skolan anordna egen undervisning?
Är barnet adopterat?
Sökande skola (fylls i av skolan)
Skolans namn
Telefonnummer
Adress
Ansvarig
Underskrift
Beslut                                                                                        Delegationsnummer: 
Avser läsåret
Talas språket dagligen i hemmet?
Läs på nästa hur du överklagar ett beslut
Läs på nästa hur du överklagar ett beslut
Namnförtydligande, chef modersmålsenheten
Är du missnöjd med Grund- och förskolenämndens beslut, kan du skriva och överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd. Ett överklagande måste ske skriftligen. Ange tydligt att det är ett överklagande till skolväsendets överklagandenämnd.Skicka överklagan till:Haninge kommunGrund- och förskolenämnden136 81  HaningeDitt överklagande ska ha inkommit till Grund- och förskolenämnden senast tre veckor från den dagdu fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas av Skolväsendets överklagandenämndNär du skriver och överklagar ska du tala om vilket beslut du önskar överklaga och vilken ändring i beslutetsom du vill ha.Behöver du fler upplysningar hur du överklagar kan du vända dig till Utbildningsförvaltningenvia kommunens växel 08-606 70 00
Hur du överklagar
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