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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan till lovskola
Lovskolan pågår 18-29 juni 2018 och ansökan ska lämnas in till
expeditionen på skolan som eleven går senast 28 maj 2018.
Personuppgifter
Elevens namn

Elevens personnummer

Skola

Årskurs

Elevens adress

Postnummer

Hemtelefon

Elevens mobiltelefonnummer

Postort
Vårdnadshavares mobiltelefonnummer

Vi samlar in elevuppgifter i samband med lovskolan
Bidrag för att erbjuda lovskola
Vi kommer att lämna vidare uppgifter om vilka elever som deltar i vår
lovskola till Skolverket, för att kunna få statsbidrag för att erbjuda
undervisning under skollov.
De uppgifter som vi lämnar är elevens namn, personnummer, årskurs, lästa
ämnen samt antal genomförda dagar eller veckor i lovskola. För elever i
årskurs 9 samlar vi även in uppgifter om eleven blivit behörig till nationellt
gymnasieprogram efter sommarskola, samt om eleven gjort prövning och fått
nytt betyg.
Information om personuppgifter och PUL
All slags information som lämnas om elever räknas enligt personuppgiftslagen (PUL) som personuppgifter. Skolverket begär in uppgifterna för att
hantera stats-bidrag för undervisning under skollov och kontrollera att
statsbidraget används enligt aktuella regler. De används också för
uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjats och har för
resultat.
Skolverket lagrar uppgifter på individnivå så länge uppgifterna behövs för
uppföljning av statsbidraget. Personuppgifterna kan även bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Personuppgifterna får i
sådana fall inte bevaras under längre tid än vad som behövs för dessa
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ändamål. Myndigheten ska se till att personuppgifter inte behandlas för
något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.
Personuppgifter som lämnas, kan komma att användas för
utvärdering/uppföljning av extern aktör i syfte att undersöka vilken effekt
statsbidraget har haft och hur det har använts. Personuppgifter i allmänna
handlingar hos myndigheten kan även komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen till den som begär det.
Vill ni veta mer om hur personuppgifterna används kan ni skriva till
Skolverket, 106 20 Stockholm, eller till statsbidrag.lovskola@skolverket.se.

Val av ämne
Under lovskolan vill jag studera (markera endast ett ämne):
☐ Matematik

☐ Engelska

Elevens underskrift

☐ Svenska

☐ Svenska som andraspråk

Vårdnadshavares underskrift

Fylls i av elevens rektor
Eleven har betyg i önskat ämne
☐Ja
☐ Nej
Deltagande i lovskola
☐ Tillstyrks
☐ Avstyrks
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