
Utbildning Tierp Ansökningsblankett 
Förskoleklass och årskurs 1-9 

Blanketten används för ansökan till förskoleklass, vid nyinflytt under pågående läsår samt för byte av skola inom 
kommunen när det inte går att använda e-tjänsten för skolval. 

Blanketten kan med fördel fyllas i på dator, men måste sedan skrivas ut och undertecknas. 
Blanketten lämnas eller skickas till Tierps kommun, Medborgarservice. 

* = obligatorisk uppgift

Barnet Var god texta 
Efternamn och tilltalsnamn * Personnummer *
Gatuadress * Postnummer * Postort * 
Söker till förskoleklass:

Med denna blankett kan du ansöka till kommunala grundskolor i Tierps kommun. 

Om du ansöker om en skola som ligger längre bort än den skola som ditt barn normalt skulle placeras på, kan det 
innebära att ditt barn inte har rätt till eventuell skolskjuts. 

Ange vilken skola du vill söka till i första hand (du måste göra minst ett val): 

Ange vilken skola du vill söka till i andra hand: 

Ange vilken skola du vill söka till i tredje hand: 

Ange om ditt barn har ett annat modersmål än svenska: 

Söker ditt barn modersmålsundervisning? 

Fritidshem: Information om plats på fritidshem ges av skolan när ditt barn fått en skolplacering. 

>> Se sidan två för underskrift av ansökan>>
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Vårdnadshavare 1 Var god texta 
Efternamn och tilltalsnamn 

*

E-postadress

Gatuadress Postnummer Postort 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil 
 Hemligt  Hemligt 

Vårdnadshavare 2 Var god texta 
Efternamn och tilltalsnamn E-postadress

Gatuadress Postnummer Postort 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil 
 Hemligt  Hemligt 

Underskrift 
Om två vårdnadshavare finns, måste ansökningsblanketten skrivas under av bägge två, i annat fall är 
ansökan inte giltig. 

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser. 
Ort och datum *
Vårdnadshavare 1, namnteckning * Namnförtydligande *
Vårdnadshavare 2, namnteckning Namnförtydligande 

 

Om ditt barn blir placerad på den skola som ni sökte till har beslutet fattats i enlighet med 9 kap. 15 § st. 2 (förskoleklass) eller 10 kap. 

30 § st. 2 (grundskolan) skollagen. Huvudregeln är att en elev ska tilldelas en plats på den skola vårdnadshavarna önskar. Kommunen 

får dock frångå önskemålet om det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. Ett 

exempel på när en önskad placering kan innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter är när antalet sökande till en skola 

överstiger antalet platser, vilket framgår av förarbetena till skollagen. Om efterfrågan på skolplatser överstiger antalet tillgängliga platser 

kommer kommunen att tillämpa den relativa närhetsprincipen. Det innebär att ditt barn kan bli placerat på en annan skola än den du 

sökt. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, skolenhet och skäl till ansökan. 
Syftet är för att kunna administrera ansökningar om skola och för att kunna kontakta dig om vi har frågor. Personuppgifterna ska bara 
behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. 
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. Mer information hittar du på https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-
inflytande/ kommunfakta/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html. 
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