Ansökan om att ta med skolpeng i samband med skolgång i utlandet
Elev
Efternamn och förnamn

Personnummer

Nuvarande skola

Klass

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Efternamn och förnamn

Utdelningsadress
Postnummer, ort
Telefon

Mottagande skola
Namn på skola

Tid för utlandsstudierna
Från och med

Kontaktuppgifter

Till och med

Vårdnadshavare intygar följande
☐ Skolan tar inte ut statsbidrag för eleven
☐ Skolan får inte ersättning från vårdnadshavares arbetsgivare
☐ Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Nynäshamns kommun
under hela studietiden utomlands
Underskrift (Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.)

Vårdnadshavare 1
Ort och datum
Namnteckning

Vårdnadshavare 2
Ort och datum
Namnteckning
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Beslut
☐ Ansökan beviljas med de villkor som anges i bilaga.
☐ Ansökan avslås. Ansökan uppfyller inte punkt i riktlinjerna för att ta med skolpeng utomlands.
Underskrift Skolchef grundskola

Datum och ort

Barn-och ungdomsnämnden beslutar att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng
(grundskolan) utomlands för att där bekosta sina studier.
Generella regler
1.

Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Haparanda kommun under hela studietiden
utomlands.

2.

Skolpeng utomlands kan beviljas under högst ett år dvs. motsvarande två svenska terminer.

3.

Skolpengen utomlands kan högst beviljas till en summa som motsvarar den aktuella skolpengen i
Haparanda. Om utlandsskolans kostnader är lägre än Haparandas skolpeng utbetalas det lägre beloppet.

4.

Ersättning utbetalas endast till utländsk skola som står under tillsyn av nationella myndigheter eller som
frivilligt deltar i fastställda program för uppföljning och utvärdering.

5.

Ersättning utbetalas inte om skolan även får statsbidrag för eleven. Skolpeng utbetalas i efterskott efter
uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.
Ersättningen betalas ut till skolan per termin. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att
skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Haparanda kommun rätten att avbryta ersättning till
skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda

6. Fylls i av vårdnadshavare och blankett sänds till förvaltningen minst tre månader i förväg.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna utföra de uppgifter som är skolans uppdrag som exempelvis ge
undervisning, säkerställa skolplikt och bedöma kunskaper, så behöver Haparanda kommun behandla
personuppgifter både gällande dig som vårdnadshavare och de barn du har vårdnaden för. Under
pågående skolgång kommer även kontaktuppgifter inhämtas för vårdnadshavare. För elever kommer
även personuppgifter som skola, klass, undervisningsgrupper, schema, e-postadress, omdömen,
betyg och resultat, utvecklingsplan, närvaro och frånvaro, samt hälsouppgifter inom elevhälsa att
behandlas.
Personuppgifterna kommer användas i skolans administrativa- och pedagogiska system för att
säkerställa rätt identitet och att utföra skolans uppdrag enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 i
dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt
överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen
enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras
under den tid som skolgången är aktuell. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning,
exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas.
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Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som
personuppgifterna samlats in för.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och
personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina
uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer
sparas och vilka rättigheter du har på: www.haparanda.se
Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas
hos barn- och ungdomsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre
tid än en månad kommer den registrerade att få information om skälet till förseningen.
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och ungdomsnämnden, kontakt:
kommunen@haparanda.se, dataskyddsombud via dataskyddsombud@haparanda.se eller
Dataskyddsombud, Haparanda kommun, 953 85 Haparanda.
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