
 
Järfälla kommun 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5 Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00 

 

Mejladress 
kontakt@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 

 

 

 

 

 
 

Barnets personuppgifter 
För- och efternamn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      

Postadress 
      

E-post 
       

Telefon 
      

Nuvarande skola, namn 
      

Utflyttningsdatum 
      

 
 
Flyttar till 
Adress 
      

Postadress 
      

Kommun 
      

Land 
      

Telefon 
      
 
 

Övrigt  
Här kan du exempelvis ange datumen fr.o.m. och t.o.m. för utomlandsvistelsen 
      
 
 
 
Mottagande skola 
Skola, namn 
      

Inskrivningsdatum 
      

Adress 
      

Telefon 
      

Rektor, namnteckning 
 

Namnförtydligande 
      

 
 

Underskrift (vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift) 
Ort och datum 
      

Ort och datum 
      

Vårdnadshavare, namnteckning 
 

Vårdnadshavare, namnteckning 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Elev, namnteckning (om eleven fyllt 12 år) 
 

Elev, namnförtydligande 
      

Kopia från avlämnande skolexpedition till skolsköterska, skolpsykolog/kurator samt studie- och yrkesvägledare (årskurs 7-9) 
 

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att 
användas till nödvändig information inom barn- och 
ungdomsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den 
service ni har rätt till.  Vi hanterar personuppgifterna i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vänligen 
se baksidan för mer information 
 

 

                                                                                             1(1) 
Anmälan om elev som flyttar från 
Järfälla till annan kommun eller flyttar 
utomlands 

Blanketten lämnas/skickas till avlämnande skola 
 

mailto:kontakt@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


 
Järfälla kommun 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5 Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00 

 

Mejladress 
kontakt@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 

 

Information om behandling av personuppgifter  
 

Vi behandlar ditt barns personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan om elev som flyttar 
från Järfälla kommun.  Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. 
Behandlingen sker med stöd av myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. 
Personuppgifterna kommer att lagras under den tidsperiod som krävs för att handlägga ditt ärende. 
Personuppgifterna kommer efter lagringsperioden att bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782) och 
Barn- och Ungdomsnämndens hanteringsanvisningar.  

Barn- och Ungdomsnämnden i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av ditt barns personuppgifter. Ytterligare information om 
hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och vilka rättigheter du som registrerad har, 
finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter eller hos vårt servicecenter på 08-580 285 00 eller 
Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.  Har du synpunkter, klagomål eller frågor kring integritets- och 
dataskydd kan du kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud på dataskydd@jarfalla.se. 
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