Ansökan om ledighet för elev
i gymnasieskolan

Sida

1(1)

Pihlskolan
Blankettanvisning:

Skickas till:

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar
Hällefors kommun
under läsåret. Därutöver gäller återhållssamhet med beviljande Pihlskolan
av ledighet. Vårdnadshavare ska vara medveten om att längre 712 83 Hällefors
ledighet kan innebära att eleven misslyckas att nå målen. För att
undvika detta ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen. Vid ledighet mer än 6 dagar per läsår ska
även rektor tillfrågas.

Elevens uppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

Skola

Klass

Ansökningsdatum

Önskad ledighet
Fr.om

T.o.m.

Antal skoldagar

Orsak till ledighet

Elevens underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavares uppgifter
Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Telefonnummer

Telefonnummer

Undertecknade har tagit del av ovanstående och förbinder sig att ansvara för återläsningen. Vid gemensam vårdnad
krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter.
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ifylls av lärare
Tidigare lediga dagar innevarande läsår

Tillstyrks/beviljas

Avstyrks/beviljas inte

Kommentar och eventuellt krav för ledighet (studieplan under ledighet)

Datum

Ansvarig lärares namnteckning

Namnförtydligande

Ifylls av rektor
Tillstyrks/beviljas
Datum

Avstyrks/beviljas inte
Rektorns namnteckning

Namnförtydligande

2019-08-12

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver behandla era personuppgifter för att kunna
administrera ledighetsansökan. För eleven behandlar vi personuppgifter i form
av namn och personnummer. För vårdnadshavare behandlar vi personuppgifter i form av namn och telefonnummer.
Hällefors kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning. Kommunen har rätt att använda personuppgifterna på grund av
myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter
kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan.
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträde IST-Extens, Wizkids och Novaschem. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med en annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om
de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna
invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det
på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se. Tillsynsmyndighet
är Datainspektionen, vilka du kan vända dig till med klagomål på vår
behandling av personuppgifter.

