Blankett: Anmälan behov av jouromsorg i enlighet
med Förordning 2020:115
* = Obligatoriska fält, måste fyllas i

Anmälan behov av jourbarnomsorg i enlighet med Förordning 2020:115
Barn 1
Barnets namn*

Personnr*

Förskola/Skola

Avdelning/Fritids

□ Har ingen placering per dagens datum men har ett behov av omsorg vid en stängning.
Behovet av omsorg i samband med stängning av ordinarie verksamhet*
Fyll i det behov som du oftast skulle behöva omsorg på. Fyll i flera vid behov.

□ Dagtid 06.00 - 18.30
□ Kväll/nattomsorg (måndag till torsdag) 18.30 - 06.00
□ Helgomsorg (fredag till söndag samt helgdagar) 18.30 - 06.00

Vårdnadshavare står för ombyte, sängkläder, handduk och hygienartiklar vid kväll-, natt- och helgomsorg.

Barn 2
Barnets namn*

Personnr*

Förskola/Skola

Avdelning/Fritids

□ Har ingen placering per dagens datum men har ett behov av omsorg vid en stängning.
Behovet av omsorg i samband med stängning av ordinarie verksamhet*
Fyll i det behov som du oftast skulle behöva omsorg på. Fyll i flera vid behov.

□ Dagtid 06.00 - 18.30
□ Kväll/nattomsorg (måndag till torsdag) 18.30 - 06.00
□ Helgomsorg (fredag till söndag samt helgdagar) 18.30 - 06.00

Vårdnadshavare står för ombyte, sängkläder, handduk och hygienartiklar vid kväll-, natt- och helgomsorg.

Övrig information som kan vara viktig för jourbarnomsorgen att veta, t.ex. allergi. (Ange vilket barn det gäller)

Ovanstående uppgifter är ifyllda av*
Förnamn*

Efternamn*

Personnr*

Telefonnr*

Blanketten skickas till bildningskontoret@oskarshamn.se
Information för hantering av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om elev och vårdnadshavare, så som namn, personnummer, adress, epost, telefon och allergi.
Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i skollagen när det gäller elevers skolgång avseende att ge bästa möjliga
förutsättningar för barns skolgång.
Dessa personuppgifter kommer vi att använda och spara under elevens hela skoltid därefter kommer de att raderas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas
med andra myndigheter inom Oskarshamns kommun och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har, 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 på
dso@oskarshamn.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Uppdaterad MAWS 2020-04-09

