Ledighetsansökan för elev vid Stjerneskolan
Mentorn får bevilja ledighet i högst tre dagar/termin. Längre ledighet beviljas av rektorn.
Ansökan lämnas dock alltid till mentorn.

Elev
Namn

Klass

Personnummer

Ledighet söks fr.o.m. – t.o.m.

Orsak till ledigheten

OBS! Eleven tar på egen hand reda på och läser in det han/hon går miste om under de lektioner han/hon
beviljats ledighet.

Underskrifter
Sökandens namnteckning

Vårdnadshavarens namnteckning (för omyndig elev)

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

För specialidrottselever
Specialidrottslärarens kommentar/tillstyrkan/avstyrkan

Specialidrottslärarens namnteckning

Mentorns beslut (vid ledighet högst tre dagar/termin)
Beviljas

Mentorns yttrande (vid ledighet däröver)

Avslås

Tillstyrks

Avstyrks

Mentorns kommentar/motivering vid eventuellt avslag
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Mentorns namnteckning

Mentorns namnförtydligande

Rektorns beslut (vid ledighet över tre dagar/termin)
Rektorns namnteckning

Beviljas

Avslås

Motivering vid eventuellt avslag

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
60. Stjerneskolans kansli
685 80 Torsby

0560 - 163 06
0560 - 163 26 fax
stjerneskolan@edu.torsby.se
bun@torsby.se

www.torsby.se

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Ansökan om ledighet elev på gymnasieskolan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer
Handläggare
Gallras efter 4 år
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7038
Filnamn: Ansokan-om-ledighet-for-elev-i-gymnasieskolan
Beskrivning: Ansokan om ledighet for elev i gymnasieskola

