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Skickas till:

Västerås stad
Placeringsenheten, förskola-skola
Stadshuset
721 87 Västerås

Denna blankett används vid önskemål om skola för dig som har barn som ska börja förskoleklass.
Information om val av skola finns på www.vasteras.se under Barn och utbildning.
För att Västerås stad som hemkommun ska se till att alla skolpliktiga barn har en skolplacering
är det viktigt att du meddelar dina önskemål om skola till kommunen genom att skicka in blanketten.
 Blanketten ska ha kommit in till oss senast den 7 februari 2020.
 Du ska fylla i och skicka in blanketten oavsett om du önskar placering i kommunal eller fristående skola.
OBSERVERA!
 Du som önskar placering i fristående skola måste också göra en ansökan till den skolan enligt deras rutiner.

Personuppgifter
Barnets namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Nuvarande förskola
Nuvarande placering (förskola/avdelning, familjedaghem, hemma)

Vid ny adress
Om ni planerar att flytta under 2020 ska du ange ny adress och datum för inflyttning.
Du behöver också bifoga kvitto på att Skatteverket mottagit din flyttanmälan.
Ny adress

Ort

Västerås stad, Konsult och Service

Postnummer

Datum för inflyttning

PS71

2019-10

VÄND

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
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Önskemål – Chanserna att få en önskad skola ökar om du önskar tre skolor
Jag önskar placering
Önskemål 1
(skolans namn)

Önskemål 2
(skolans namn)
(

Önskemål 3
(skolans namn)

Jag önskar plats för mitt barn i sverigefinska klassen på Emausskolan.
Läs mer på vasteras.se under Barn och utbildning
Anmälan om fritidshem görs i e-tjänst för förskola och fritidshem på www.vasteras.se
Vid frågor ring Kontaktcenter 021-39 00 00.

Underskrift (båda vårdnadshavarna ska skriva under om ni har gemensam vårdnad - även om ni inte bor ihop)
Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-post

E-post

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Grundskolenämnden i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80,
Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge
dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se

