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Information om byte av språkval
Skolans inriktning är att alla elever ska läsa ytterligare ett språk utöver engelska. Förutom att det är användbart och
berikande att kunna andra språk kan det också ge viktiga extra poäng inför antagning till gymnasieskolan, eleverna
söker då in på 17 betyg istället för 16. De elever som läser ett modernt språk premieras med alltså ytterligare poäng.
För att undvika förhastade beslut om språkvalsbyte ska vårdnadshavare ta kontakt med elevens mentor. För att byta bör
eleven uppvisa svårigheter samt riskera att inte nå målen i svenska eller engelska. Tidpunkten för byte sker vid ny
termin.

Rutin för byte av språkval





Blankett för byte av omval ifylles av vårdnadshavare och lämnas till nuvarande språkvalslärare.
Då blankett inkommit till skolan kontaktar elevens mentor vårdnadshavare för eventuellt ytterligare information.
Rektor tar beslut om eventuellt språkvalsbyte.
Beslutet läggs i elevakten, en kopia skickas hem till eleven och berörda lärare meddelas.

Vingåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post bou@vingaker.se
Bankgiro 624-8371

vingaker.se

Ansökan om byte av språkval

Du önskar att få byta ditt språkval från ett modernt språk till språkval svenska/engelska. Byta sitt språkval bör
ske i samråd med elevens mentor. Konsekvensen av detta byte är att elev får 16 betyg i stället för 17 då betyget
i moderna språk faller bort och eftersom separat betyg inte ges i språkval engelska/svenska.
Elevens uppgifter
För- och efternamn

Klass

Mentor

Nuvarande språkval

Önskar omval till

Anledning till önskat byte

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförodningen (GDPR). Se nästa sida.

Underskrifter
Vi har tagit del av information och är medvetna om konsekvenserna av språkbyte.
Datum

Underskrift Elev

Datum

Underskrift Vårdnadshavare 1

Datum

Underskrift Vårdnadshavare 2

Yttranden
Namn på undervisande lärare

Språkvals lärare

Tillstyrker

Avslår

Kommentar språkvals lärare

Elevens mentor

Tillstyrker

Avslår

Kommentar mentor

Ifylls av beslutsfattare
Ansökan beviljas. Byte sker fr o m. vecka ____
Underskrift beslutsfattare

Namnförtydligande, beslutsfattare

Motivering till beslutet
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Personuppgifter som behandlas
•
•

Namn
Klassplacering

Ändamålet med behandlingen

Syftet med behandling av personuppgifter är att registrera, administrera och
handlägga din ansökan.

Laglig grund för behandlingen

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från ansökningsblanketten. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder
för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bou@vingaker.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se
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