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Skickas till

Västerås stad
Placeringsenheten, förskola-skola
Stadshuset
721 87 Västerås

Vi meddelar dig när ditt barn har fått plats på den skola ni önskat.

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Nuvarande skola
Namn på nuvarande skola

Skolår/Klass

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

Postnummer

Datum för inflyttning

Ort

Önskemål – Chanserna att få en önskad skola ökar om du önskar tre skolor
Jag önskar placering
Önskemål 1
PS161 2020-02 Västerås stad, Kommunikationscenter

(skolans namn)

Önskemål 2
(skolans namn)
(

Önskemål 3
(skolans namn)
Önskemål om startdatum på den nya skolan

Gäller läsåret

Om jag inte får plats på den skola jag önskat kan jag tänka mig en annan skola nära hemmet*.
*) För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor
som finns inom 2 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

VÄND

Organisationsnr: 212000-2080
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Underskrift (båda vårdnadshavarna ska skriva under om ni har gemensam vårdnad - även om ni inte bor ihop)
Datum

Telefon

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-post

E-post

Telefon

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

