Diarienummer

Beslut om tillfällig omplacering till annan skolenhet
Enligt skollagen (2010:800) 5 kap. 13 §

Eleven
Elevens namn

Personnummer

Skola

Klass

Omplacering (får gälla högst fyra veckor)
Fr o m datum

T o m datum

Ange de synnerliga skäl som finns om omplaceringen överstiger två veckor

Skolenhet som eleven tillfälligt omplaceras till

Bakgrund (ange vad som lett fram till beslut om tillfällig omplacering till annan skolenhet samt tidigare vidtagna åtgärder)

Motivering (Ange varför det är nödvändigt att besluta om tillfällig omplacering till annan skolenhet)
Tillfällig omplacering inom enheten är inte tillräckligt ingripande.
Motivera varför:

Tillfällig omplacering inom enheten är inte möjlig att genomföra.
Motivera varför:

Underskrift (Beslutet om tillfällig omplacering fattas gemensamt med rektorn vid mottagande skolenhet)
Datum

Underskrift rektor vid avlämnande enhet

Namnförtydligande

Datum

Underskrift rektor vid mottagande enhet

Namnförtydligande

Information till vårdnadshavare Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placering genomförs
Datum då vårdnadshavare 1 informerats om beslutet

Datum då vårdnadshavare 2 informerats om beslutet

Beslutet kan inte överklagas och grundar sig på 5 kap. 13 § skollagen (2010:800)
13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorns besluta att en elev tillfälligt ska följa
undervisningen vid annan skolenhet.
Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan
placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får
dock inte gälla längre än 4 veckor.
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Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsfrordning (behandlingen är nödvändig för att utföra
en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för
all framtid.
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.

