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Mottagande i särskolan
ANSÖKAN
Elev
Tidpunkt för mottagande
Namnteckning (vårdnashavare)
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Underskrift
Vårdnadshavare
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan
Namnteckning (vårdnashavare)
* Fylls i om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och bor på olika adresser
Den ifyllda blanketten lämnas till särskolesamordnaren
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