
Se information om blanketten samt hantering av personuppgifter på nästa sida. 

SAMTYCKE 
om tillgång till information om barns 
skolgång 

Bildningsnämnden

Detta samtycke ger personer som inte är barnets vårdnadshavare rätt att ta del av information om 
barnets skolgång genom tillgång till skolsystem eller närvaro på möten som rör barnet.  

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela skolan vid förändring av samtycket. 

Barnet/Eleven 
Namn 
 

Personnummer 
 

Skola 
 

Typ av information 
Samtycket gäller för följande system och möten: 

☐VKlass 

☐Deltagande på utvecklingssamtal och andra föräldramöten 

Personer med rätt till information 
Person A 

Namn 
 

Personnummer 
 

E-post 
 

Telefonnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Postort 

Person B 
Namn 
 

Personnummer 
 

E-post 
 

Telefonnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Postort 

Person C 
Namn 
 

Personnummer 
 

E-post 
 

Telefonnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Postort 

Underskrift vårdnadshavare 
Samtliga vårdnadshavare behöver godkänna samtycket. 
   

Underskrift Vårdnadshavare A  Underskrift Vårdnadshavare B 

   

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 



INFORMATION 
om tillgång till information om barns 
skolgång 

Hantering av personuppgifter 
När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. Detta 
innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, givet att 
uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid 
skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med rektor. 

De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska 
kunna utföra sina uppgifter enligt skollagen. Uppgifterna kommer att sparas i 
elevens elevakt och uppgifterna kommer att gallras vid inaktualitet. 

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som bildningsnämnden har om dig. 
Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag från bildningsnämnden. I 
det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och syftet med behandlingen. 

Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 
Ansvarig rektor. 
Kontakta kommunens växel för kontaktuppgifter. 
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