Intyg om arbete/studier till förskola läsåret 2022-2023
Enligt Bodens kommuns riktlinjer och rutiner ska båda vårdnadshavarna lämna in intyg om
arbete/studier inom två veckor efter begäran. Vid avsaknad av intyg placeras barnen på en
arbetssökandeplats 15 tim/vecka fram till att intyg lämnats till förskolans personal.
Barnets namn och personnummer:

Ditt namn och personnummer:

Omfattning arbete/ studier (anges i procent):

•
•

Du ska också lämna in ett aktuellt schema på arbetstider/studietider till förskolan.
När du får ändringar i schema under året ska ett nytt schema lämnas in till förskolan.
Din chef/studieansvarig ska signera schemat innan du lämnar in det till förskolan

Vid studier på Universitet intygas studietakten med intyg, schema signeras av vårdnadshavaren.

Arbetsplats/studieplats

Organisationsnummer

Datum

Underskrift ansvarig chef/studieansvarig

Namnförtydligande ansvarig chef/studieansvarig

De personuppgifter som du uppger på denna blankett, så som namn, personnummer, omfattning arbete/studier, arbetsplats/studieplats, telefonnummer, chef/studieansvarig kommer att användas till
nödvändig administration. Vi tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter, den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till
ett land utanför EU. Personuppgifterna kommer gallras i enlighet med arbetsmarknads- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig är Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill få 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 eller vårt
dataskyddsombud via mail på kommunen@boden.se eller ring medborgarservice på 0921-620 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ifylld blankett lämnas till förskolans personal

Telefonnummer till ansvarig chef/studieansvarig

