
Blanketten skickas till: 
Tomelilla kommun 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 

Skolvalsblankett  
Grundskola F-9 

 
 
En blankett för varje barn. 
Barnets förnamn och efternamn (stryk under förnamn) PersonnummerPojke  

Flicka  
Gatunamn Postnr. & Ort Telefon bostad 

 
Nuvarande skola/Tidigare skola Nuvarande årskurs 

 
 Om inte född i Sverige när anlände ni till Sverige? 
  Är född i Sverige 
 
 
Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare1 Förnamn och efternamn  Personnr. Telefon, mobil & arbetet 
 

Vårdnadshavare2 Förnamn och efternamn  Personnr. Telefon, mobil & arbetet 
 

 
Val/byte av grundskola 
Förstahandsval Skolans namn Fr.o.m 
  
Andrahandsval Skolans namn Fr.o.m 
  
 
Till skolskjutsberättigad: Önskas skolskjuts? 

  
Ja Nej (vi löser transporten själv) 

 
Önskas modersmålsundervisning? 
  

Språk: Ja 
Språk som talas i hemmet: 
 

 
 
Övriga upplysningar/önskemål 
 

 
Underskrift (vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna blanketten) 
 

 
Rektors noteringar 
Skola Klass Årskurs Skolstart Signatur 
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Barn och 
utbildning. Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och 
tillhandahållande av plats och debitering av avgift. 
Enligt PuL har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna 
behandlas (§ 26). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och skickas till oss. 

rh
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