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Ansökan lämnas till rektorn eller skickas till: 
Leksands kommun 

Lärande och stöd 
793 80 Leksand 

Ansökan om mottagande i grundsärskola 
Undertecknad ansöker om mottagande i grundsärskola för eleven (enligt skollagen 7 kap. 5§) 

Elevens namn 
 
 

Personnummer 

Vårdnadshavare 1 

 

Telefonnummer 

Adress 

 

 

Vårdnadshavare 2 

 

Telefonnummer 

Adress 

 

 

Bifogat prövningsunderlag  

Medicinsk 
bedömning 

 
Daterad 

Psykologisk 
bedömning 

 
Daterad 

Pedagogisk 
bedömning 

 
Daterad 

Social 

bedömning 

 
Daterad 

Underskrift vårdnadshavare  

Finns det flera vårdnadshavare krävs underskrift av båda vårdnadshavare 

Datum 
 

Underskrift vårdnadshavare 1 

Datum 
 

Underskrift vårdnadshavare 2 

Information om behandling av personuppgifter (ansökan) 

Lärande och stöd behöver er personuppgifter för att; kunna behandla er ansökan och placering, för 
administration av elevens skolgång, för uppföljning kring elevens framfart, för schemaläggning av 
ämnen, administration kring utflykter, för administration av resekort, samt för att komma i kontakt 
med er. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1c och 6.1e med hänvisande till 
skollagen 10kap. Uppgifter om exempelvis placering, klassbyte, ledighet, kontaktuppgifter, närvaro, 
språkval och anteckningar som inte motivera uppföljning gallras inom ett år efter eleven har lämnat 
skolan. Betyg, placeringsbeslut (samt ansökan och underlag), rådsprotokoll, praktikplacering, 
åtgärdsprogram, skada/tillbud och annan information som kan ha betydelse för eleven i framtiden 
bevaras. En lista över elever som fortsätter till gymnasiet på annan ort förvaras fram till att eleven 
fyller 20 år för att uppfylla KAA. Skolresaregistret gallras efter 2 år. Inloggningsuppgifter till 
Infomentor och elevens schema gallras vid inaktualitet. Er uppgifter förvaras i 
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. 
Uppgifter om er kan härstamma ifrån kommunens invånarregister. Er uppgifter delas med Dalatrafik, 
till elevhälsovården, kommunens bibliotek, SCB, Skolverket, Migrationsverket och till andra aktörer 
när det krävs genom lag eller förordning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
behandlingarna.  

Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att 
behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).  
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