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Ansökan om skolplats 
För dig som är nyinflyttad eller på väg att flytta till Järfälla  

De uppgifter som ni fyller i kommer att användas 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).  

 
Blanketten skickas till den skola som är önskad i första hand. 
Du som är på väg att flytta till Järfälla behöver även skicka en 
kopia på köpekontrakt eller hyresavtal.  
  
 

Barnets personuppgifter 
Barn, för- och efternamn Kön Personnummer 

     Pojke  Flicka       
Adress Postadress Inflytt, datum 

                  
Tidigare adress Tidigare postadress 
            
 

Barnet går idag i 

 Grundskola  Förskoleklass  Förskola/Familjedaghem 
Namn på skola/förskola/familjedaghem Klass 

            
 

Anmälan – val av grundskola eller förskoleklass 

 Val av grundskola år 1-9    Val av förskoleklass  Från vilket datum eller termin önskas placering       

 

 

 
 

 Skola Årskurs Önskemål om profilklass årskurs 7 

 

 

1 Förstahandsval                    

 2 Andrahandsval                    

 3 Tredjehandsval                    

 4 Fjärdehandsval                    
 

Vårdnadshavare 1 
 
Vårdnadshavare 2 
 För- och efternamn För- och efternamn 

            
Personnummer Mobilnr/telefon (även riktnummer) Personnummer Mobilnr/telefon (även riktnummer) 

                        
E-post E-post 

            
 

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

Ort och datum 
      

Vårdnadshavare, namnteckning 
 

Vårdnadshavare, namnteckning 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter  
 

Vi behandlar ditt barns personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan om skolplats.  
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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