Ansökan om ersättning för
FS:19
förlängda studier Gymnasieskolan (År 4)
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Uppgifter om skola
Skola

Rektor

Skolans adrass

Rektors e-postadress

Skolans postnummer och postort

Rektors telefon

Elevuppgifter
Elevens namn

Elevens personnummer

Elevens e-postadress

Elevens telefonnummer

Program/Inriktning

Ansökan avser läsåret

Bilagor som ska skickas in tillsammans med ansökan:
- Elevens individuella studieplan
- Skolans åtgärdsprogram
- Elevens studieplan för det fjärde året
- Eventuellt tidigare besut om reducerat program
-Beslut om förlängda studier från rektor/huvudman

Bakgrund
Orsak till förlängd studiegång, t ex sjukdom, diagnos, frånvaro eller annat. Skolans tidigare åtgärder

Nulägesbeskrivning
Vilka kurser ska eleven läsa in och hur många poäng omfattar det

Mål
Skolans åtgärdsprogram för eleven under det 4:e året för att uppnå gymnasieexamen

Tidsplan
Beskrivning av hur lång tid de förlängda studierna beräknas ta

Underskrifter
Ort och Datum

Ort och Datum

Elevens underskrift

Rektors underskrift

Namnförstydligande

Namnförtydligande

Lomma kommuns beslut
Ersättning beviljas

Ersättning beviljas ej

Avslag. Motivering:

Datum samt underskrift av beslutsfattare i Lomma kommun

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Lomma kommun, Lärcentrum, 234 81 Lomma

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.

