
ANSÖKAN
till program gymnasiesärskola

Uppgifter om eleven
Elevens namn Elevens personnummer

Nuvarande skola

Gymnasieval
Jag söker till

Individuellt program Nationellt program

Ansökan till program inom gymnasiesärskolan
Jag söker i första hand till

Fastighet, anläggning och byggnation - Forslundagymnasiet
Skog, mark och djur - Forslundagymnasiet
Administration, handel och varuhantering - Midgårdsskolan
Hotell, restaurang och bageri - Midgårdsskolan
Individuellt program - Dragonskolan

Jag söker i andra hand till
Fastighet, anläggning och byggnation - Forslundagymnasiet
Skog, mark och djur - Forslundagymnasiet
Administration, handel och varuhantering - Midgårdsskolan
Hotell, restaurang och bageri - Midgårdsskolan
Individuellt program - Dragonskolan

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev
Med denna underskrift ges ett medgivande om att godkänna ett mottagande i gymnasiesärskolan.

Namnteckning

Namnförtydligande Ort, datum och telefon

Namnteckning

Namnförtydligande Ort, datum och telefon

Intygande och medgivande
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är riktiga och ett medgivande om att godkänna ett

mottagande i gymnasiesärskolan

Information
Elev som är folkbokförd i Umeå kommun skickar ansökan i original till Utbildningskontoret,



utvecklingsledare särskolan, 901 84 Umeå. Elev som är folkbokförd i annan kommun skickar ansökan
till sin hemkommun.

GDPR
Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana
personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende på grund av lagen. Om du inte
lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen är att kunna behandla en utredning av skolformstillhörighet och ansökan
om mottagande och antagning i grundsärskolan. Rättslig grund är Skollagen (2010:800) 7 kap, 11
kap, 18 kap och 19 kap i de paragrafer som behandlar mottagande och antagning i grundsärskolan
samt gymnasiesärskolan. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden då skolgång genomförs. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsansvarig för ansökan till gymnasiesärskolan är Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, 901 84 Umeå

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa
behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901
84 Umeå via brev eller mejl. Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr
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