
Besöksadress  Postadress  Hemsida Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Leksands kommun www.leksand.se 0247-80000 212000-2163 
LEKSAND                  793 80 Leksand                                                                                                            0247-144 65 

 
 

Val av skola till förskoleklass och behov av fritidshem 
Förskoleklassen är obligatorisk från höstterminen 2018 det år barnet fyller sex år.  
Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar och önskar fritidshem kryssas det i nedan. 
Ni ombeds fylla i nedanstående uppgifter och skicka till Leksands kommun, Lärande och stöd, 
Kundtjänst, 793 80 Leksand, Tfn.: 0247-80 000,  senast 2020-02-01                   . 

 
Förskoleklass önskas på…                                                                   skola 

 

Barnets namn Personnummer  

 

 

Adress 

 

 

Postnummer och ort 

 

Vårdnadshavarens 1 namn  

 

 

Adress/postnummer 

Telefonnummer (valfritt) E-postadress (valfritt) 

 

 

Vårdnadshavarens 2 namn 

 

 

Adress/postnummer 

Telefonnummer (valfritt) E-postadress (valfritt) 

 

 

 Om du redan har plats på förskolan kryssa i om du vill ha fritidshemsplats.  
 OBS! Ni ska inte säga upp platsen på förskolan om ni ska ha fritidshem, den går automatisk över 
till fritidshemsplats. 

 Plats önskas i fritidshem  Plats önskas inte i fritidshem 

 Behov av fritidshem före förskoleklass  Behov av fritidshem efter förskoleklass 

Gå gärna in på Leksands kommuns hemsida www.leksand.se för vidare information om respektive skola 

Övriga upplysningar  

 

 

 

 

 

OBS! Båda vårdnadshavarna måste skriva under. 

Datum Underskrift vårdnadshavare 1 

 

 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 
Lärande och stöd behöver era personuppgifter för att kunna behandla förskoleklassärendet. Uppgifterna används enligt 
dataskyddsförordningen 6.1a och 6.1e. Uppgifterna används endast för administration kring intagning till förskoleklassen. 
Uppgifter om barn som placeras bevaras, övriga gallras inom tre år. Era uppgifter kan delas med ett personuppgiftsbiträde vid 
teknisk behandling. Dina uppgifter kommer att delas med den berörda skolan. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen.  
 
Enligt dataskyddslagen har du rätt att få ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta 
uppgifter, flytta dina uppgifter, begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud 
(kommun@leksand.se), eller klaga till datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av artikel 6.1e i 
dataskyddsförordningen. 

http://www.leksand.se/

