
Ansökan till GYU19:2

Gymnasieskola utomlands 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Elevens personuppgifter
 Personnummer

Postnummer och Postort Telefonnummer

Ansökan avser studier
Skolans namn Ort/Land

Program Årskurs

Nuvarande gymnasieskola
Skolans namn Ort

Program Årskurs

För att ansökan ska kunna behandlas måste följande bifogas;

o   Intyg om studieuppehåll från nuvarande skola i Sverige

o   Intyg om antagning från mottagande skola utomlands

Föräldrars/förmyndares underskrift för omyndig elev

Datum Vårdnadshavares underskrift

Datum Vårdnadshavares underskrift

Myndig elevs underskrift

Datum Elevens underskrift

Lomma kommuns beslut

Datum Rektor

Härmed försäkrar vi/jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/jag har även tagit del av den informationen 

som medföljer blanketten.

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den informationen som 

medföljer blanketten.

o   Intyg från nuvarande skola i Sverige att studierna utomlands motsvarar det eleven skulle ha läst i Sverige under tidsperioden

Förnamn  och efternamn

Adress

E-postadress

Under tiden;

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. Den informationen hittar du 

på baksidan av denna blankett.

Höstterminen Vårterminen

Beviljas för tidsperioden

Avslag. Motivering:



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Information om utlandsstudier i gymnasieskolan

Förutsättning för att ansökan ska beviljas; 

1. Eleven är antagen och studerar på en gymnasieskola i Sverige

2. Eleven är folkbokförd  i Lomma kommun under studietiden utomlands

3. Elevens vårdnadshavare är folkbokförda i Lomma kommun under elevens studietid utomlands

4. Huvudregeln är att studiderna i utlandet motsvarar de studier eleven skulle ha bedrivit i gymnasieskolan i Sverige

5 Bidraget utbetalas månadsvis till den utländska skolan

6. Bidragets storlek uppgår till det belopp som motsvarar aktuellt programpris

7. Om svenskt statsbidrag utgår till den aktuella skolan i utlandet avgår motsvarande  belopp från bidraget. Utlandsskolan ska vara godkänd av 

skolinspektionen

8. För att ansökan ska beviljas krävs intyg att studierna utomlands ersätter studier på den svenska gymnasieskolan

9. Eventuellt beslut om bidrag omfattar högst ett läsår

Stöd för inackordering och resebidrag utgår inte från Lomma kommun under tiden för utlandsstudier

Om eleven aldrig påbörjar alternativt avbryter studierna utomlands ska detta omgående meddelas till Lomma kommun liz.karlstedt@lomma.se

Ansökan skickas alternativt mejlas till:

Lomma kommun

Resurs- och Lärcentrum

234 81 Lomma

liz.karlstedt@lomma.se

Ansökan skickas in senast två månader innan studierna utomlands påbörjas.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan behandling är att kunna 

fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 

behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 

dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, delas enbart med 

tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om 

dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barn-utbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 

inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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