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Härmed bekräftar vi att nedanstående elev ska byta skola. 
 

ELEVENS NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 
 

 
NUVARANDE SKOLA KLASS 

SISTA SKOLDAG I NUVARANDE SKOLA (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 

Blivande skola 
BLIVANDE SKOLA KOMMUN 

 
 

Utkvitterad dator/lärplatta 
Om eleven har kvitterat ut en dator, en lärplatta etc så ska den lämnas till skolans expedition 
vid avslut. 

SL-kort 
Om förutsättningarna för att få SL-kort ändras, i och med skolbyte, ska SL-kortet lämnas till 
skolans expedition. 

Fritidshemplats 
Observera att uppsägning av fritidshemsplats ska ske oavsett till vilken skola eller kommun 
eleven flyttar. Om eleven byter till skola i annan kommun så gäller två månaders uppsägning. 
Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet även om platsen inte utnyttjas. 

Specialkost 
Eleven har anmält och fått specialkost i nuvarande skola. Detta sägs härmed upp i samband 
med avslutad skolgång.  Ja   Nej 

Elevhälsans journal 
Vi samtycker till att nuvarande skola får lämna ut Elevhälsans journal till blivande skola, vid 
eventuell förfrågan.  Ja   Nej 

Vårdnadshavare 1 
DATUM UNDERSKRIFT 

TELEFON DAGTID NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Vårdnadshavare 2 
DATUM 
 

UNDERSKRIFT 

TELEFON DAGTID NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204) 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter 
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna 
behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör person-
uppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har 
rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka person-
uppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. 
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