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Avlämnande skola

Övergångshandling vid skolbyte

Elevens namn Personnummer

Namn, vårdnadshavare 1 Telefon dagtid

Telefon dagtidNamn, vårdnadshavare 2

E-post

E-post

Adress Postadress

Adress Postadress

AdressSkola

E-postRektor Telefon

Kontaktperson/mentor E-post Telefon

Skolsköterska E-post Telefon

E-postStudie- och yrkesvägledare Telefon

Mottagande skola
AdressSkola

E-postRektor Telefon

Kontaktperson/mentor E-post Telefon

Skolsköterska E-post Telefon

E-postStudie- och yrkesvägledare Telefon
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Grundskola

Vårdnadshavare 1, samt datum Vårdnadshavare 2, samt datum
Underskrift (om sekretesshandlingar bifogas)

Gymnasium,

Särskola eller gymnasiesärskola

program eller inriktning

Beslut om anpassad studiegång och utredning om detta. Bifogas

IUP, grundskolan eller ISP, gymnasiet. Bifogas

Pedagogisk kartläggning. Bifogas

Kompensatoriska hjälpmedel och anpassningar i undervisningen

Närvaro:

SVA

Modersmålsundervisning, språk:

Eventuella utredningar som bifogas (särskilt medgivande krävs)

Behörig till yrkesprogram

Behörig till studieförberedande program

Har sökt följande program

Nuvarande skolform

Åtgärdsprogram. Bifogas

Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i syfte att säkerställa en god övergång vid skolbyte. Behandlingen sker med 
stöd av artikel 6 e) och 9.2 g) EU:s Dataskyddsförordning samt 3 kap. 3 § dataskyddslagen (2018:218). 
Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på 
haninge.se/personuppgifter. 

Betyg. Bifogas

Förskoleklass
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