Lovskola sommaren 2020
Lovskolan är till för elever i åk 4, 5 och 6 som vill träna extra på svenska, SVA, matematik eller
engelska. Där har elever som missat viktiga moment eller känner att de behöver komma ikapp
möjlighet att få extra hjälp. I lovskolan arbetar behöriga lärare. Lärarna anpassar undervisningen
till varje elevs behov. Undervisningen kommer att bedrivas på den skola där eleven går.
Jag anmäler mig till följande ämnen v. 32, 2020-08-03–2020-08-07 kl. 9.00–14.00:

□
□

Svenska
Svenska som andraspråk

Personnummer
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Datum

Elevens underskrift

Datum

Vårdnadshavarens underskrift

För att lovskolan ska genomföras ska minst 10 elever från varje skola vara anmälda. Information
om lovskolan blir av eller inte meddelas 10 juni 2020.
Viktig information! När du är anmäld måste du komma alla dagar om du inte är sjuk.
(Sjukanmälan meddelas då till skolans expedition). Elever som anmält sig till lovskolan får
skollunch. Om man är berättigad till skolskjuts kan man ansöka om skolskjuts till och från
lovskolan.
Anmälan lämnas till skolexpeditionen senast 2020-05-29

Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna behandla er ansökan om att få
gå i lovskola. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.
Personuppgifter hämtas in från Skatteverket i samband med inloggningen. De personuppgifter
som vi behandlar är personnummer, förnamn, efternamn, adress, e-postadress samt ert barns
förnamn, efternamn, personnummer och adress i de fall ni gör en ansökan i egenskap av
vårdnadshavare. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna
skyddas genom autentisering och kryptering.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all
framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Om
du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
kommunen.
Personuppgiftsansvarig myndighet:
Utbildnings- och fritidsnämnden.
Dataskyddsombud: DSO@fagersta.se

