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Blanketten lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare 
senast två veckor efter avslutad praoperiod. 
 

ELEVENS FÖR- OCH EFTERNAMN 

SKOLANS NAMN 

 
KLASS 
 

 
PRAOPLATS 

 
PRAOPERIOD 

 

KONTAKTPERSON PRAOPLATS TFN 

ANTAL DAGAR ERSÄTTNING FÖR MAT 
25 KR/DAG 

UTLÄGG FÖR RESA* TOTAL ERSÄTTNING 

* Reseersättning betalas ut mot kvitto från köp av färdbevis. 
 

För ersättning till bankkonto 
BETALNINGSMOTTAGARENS FÖR- OCH EFTERNAMN TFN 

KONTO SOM PENGARNA SKA BETALAS TILL (CLEARINGNUMMER* OCH KONTONUMMER**) 

                

 

* Clearingnummer är ett fyr- eller femsiffrigt nummer som varje bankkontor har. Ange 
clearingnr utan ev. bindestreck. Har du personkonto i form av ditt personnummer i Nordea, 
ange 3300 som clearingnr. 
** Kontonummer är 7 till 10 siffror långa. Ange kontonumret utan ev. bindestreck. 
 

För ersättning via utbetalningsavi 
BETALNINGSMOTTAGARENS FÖR- OCH EFTERNAMN TFN 

ADRESS POSTNR OCH ORT 

 

Vårdnadshavares underskrift 
ORT UNDERSKRIFT 

DATUM NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
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 dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 
personuppgifter. 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 
personuppgifter 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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