MEDGIVANDE
GRUNDSKOLA
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Mottagningsgruppen

Medgivande avseende övergång från grundskola till
gymnasieskola
Jag samtycker till att den muntliga information om mitt barn, som idag finns
på grundskolan får överföras till den gymnasieskola som eleven ansöker till
samt att den personal på den mottagande gymnasieskolan som behöver ta
del av t ex kartläggningar, utrednings- och diagnosmaterial från grundskolan
för att kunna ge eleven särskilt stöd och anpassningar får göra det.
Medgivande avseende de dokument rörande elevens behov av särskilt stöd
och anpassningar som ska föras över till annan huvudman görs i ett senare
skede.
Elevens för- och efternamn

Personnummer (10

siffror)

Avlämnande skola och klass

Ort och datum

Elevs namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Ensam vårdnadshavare

☐

Blanketten återsänds till grundskolan. Grundskolan behåller en kopia och
skickar originalet till Mottagningsgruppen tillsammans med
överföringsblanketten i samband med läsårsslutet.

Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
St Persgatan 95

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-13 10 50

E-post
utbildningskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN

MEDGIVANDE
GYMNASIESKOLAN

Utbildningskontoret
Mottagningsgruppen
Information
Syfte:
Det är att ge den mottagande verksamheten underlag om elevs anpassningar
eller särskilt stöd innan eleven formellt påbörjar sin gymnasieutbildning.
Detta för att kunna möta eleven utifrån dennes behov och förutsättningar
redan vid terminsstart.
Sekretess:
Det finns bestämmelser i 23 kapitlet 2 § offentlighet och sekretesslagen som
reglerar hanteringen och utlämnandet av allmänna handlingar. Det betyder
att skolan/Norrköpings kommun inte får skicka information(uppgifter om
elevhälsa såsom psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats)
vidare till en annan huvudman utan att du samtycker. Motsvarande gäller för
fristående huvudmän/skolor enligt 29 kap. 14 § skollagen.
Eftersom eleven kan gå från grundskola till gymnasieskola vilka ägs av
olika huvudmän är det nödvändigt att du undertecknar ett medgivande för
att Norrköpings kommun ska få möjlighet att överföra och motta
information till och från den fristående skolan.
Mottagningsgruppen, utbildningsnämnden har informationen om elevs
fortsatta behov av stöd under elevens gymnasietid. Sedan gallras och
förstörs den.
Behandling av personuppgifter
Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig
så som namn, personnummer, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress
samt elevens hälsouppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna
följa bestämmelserna som reglerar din skolgång och elevhälsans arbete i den
medicinska delen.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter
är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med verksamhetens dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan nämnd.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är
utbildningsnämnden/Norrköpings kommun. 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 utbildningskontoret@norrkoping.se Vissa
uppgifter måste kommunen enligt lag, vid gallring skicka till Norrköpings
Stadsarkiv.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se Om du är missnöjd med vår behandling
av dina personuppgifter har du rätt lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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