
ANSÖKAN TILL VIDSELS FRISKOLA
inför läsåret 2022/2023

Fylls i av vårdnadshavare:
Uppgifter om eleven
Elev, namn Personnummer

Adress Postadress

Vårdnadshavare, namn Telefon dag (även riktnummer) Telefon kväll (även riktnummer)

Mobiltelefon e-post

Vårdnadshavare, namn Telefon dag (även riktnummer) Telefon kväll (även riktnummer)

Mobiltelefon e-post

Nuvarande skolplacering
Nuvarande skola, namn Klass/grupp

Övriga upplysningar
Eventuell information till Vidsels Friskola

Namnteckning (underskrift av båda vårdnadshavarna)
Ort och datum Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning Vårdnadshavare, namnteckning

Fylls i av Vidsels Friskola:
Hantering av ansökan
Ansökan inkommen, datum

Eleven antagen, datum

Noteringar

Namnteckning (ansvariga Vidsels Friskola)
Ort och datum Ort och datum

Ansvarig Vidsels Friskola, namnteckning Ansvarig rektor, namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Ansökan skickas som vanlig post till:
Friskolan Hjärtat i Vidsel AB, c/o Mats Bergvall, Sävdal 10, 942 95 VIDSEL
eller skicka med e-post till:
info.friskola@vidsel.se



Information enligt Dataskyddsförordningen - GDPR

Vidsels Friskola kommer använda digital plattform som arbetsredskap för elever och personal. 
Leverantör av digital plattform kommer fastställas innan skolstart.
Även vårdnadshavare som så önskar får tillgång till plattformen. Detta betyder 
     att elever registreras med namn, personuppgifter, kontaktuppgifter samt klasstillhörighet.
     att plattformen används av pedagoger för dokumentation av resultat och omdömen
som varje enskild elev och i förekommande fall vårdnadshavare kan ta del av
     att elever använder plattformen som arbetsredskap i samarbete med andra elever.
     att elevers frånvaro registreras och meddelas automatisk till vårdnadshavare 
som är anslutna till plattformen antingen genom sms eller e-post.
     att vårdnadshavare som önskar tillgång till plattformen registreras med person- och 
kontaktuppgifter.
     att som vårdnadshavare har man endast tillgång till information om sitt eget barn samt allmän
information som läggs ut som "skolnyheter".
     om inte lagen föreskriver annat kommer alla uppgifter att tas bort vid inaktuallitet. Exempel på
uppgifter som kan förvaras upp till fem år är vissa åtgärder som extra anpassning eller anpassad
studiegång. Resultat på nationella prov skall arkiveras i minst fem år. 
     uppgifter om slutbetyg skall meddelas hemkommunen direkt after avslutad skolgång.

Undertecknad vårdnadshavare har tagit del av ovanstående information
Ort och datum Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift

Sociala medier

Vidsels Friskola har hemsida och finns på sociala medier. Dessa sidor administreras i 
huvusak av personal vid skolan. Som en del i det pedagogiska arbetet får elever i uppgift att lägga ut  
såväl texter som bilder på skolans hemsida efter godkännande av ansvarig pedagog. 

Undertecknad vårdnadshavare godkänner att mitt barn får synas på bild efter eget godkännande vid
varje enskilt tillfälle.
Ort och datum Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift
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