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Ansökan till förskole- eller skolplats i Norrköping 
För barn och elever folkbokförda i annan kommun som önskar plats i  

Norrköpings kommunala förskolor och skolor  

Norrköpings kommun 
Utbildningskontoret  
601 81 Norrköping 

011-15 00 00, utbildningskontoret@norrkoping.se

Vad gäller din ansökan? 
☐ Mitt barn är folkbokfört i annan kommun men jag önskar förskole- eller skolplats i Norrköpings kommunala
skolor.

* Om ditt barn är folkbokfört i Norrköpings kommun och önskar bli mottaget i en annan kommuns verksamhet
ska du vända dig till den önskade kommunen.

Barnets uppgifter 
Namn  Personnummer 

Barnets nuvarande adress Eventuell ny adress 

Nuvarande förskola/skola Kommun Årskurs/avdelning 

Uppgifter om önskad skolplats 
Kommun Skola, årskurs  

Önskas plats i fritidshem 6-9 år? * 
☐ Ja, vi kommer att ansöka om fritidshemsplats
på norrkoping.se
☐ Nej

Önskat startdatum 

* Norrköpings kommun erbjuder fritidshem till elever i förskoleklass till årskurs 3. Elever som går i årkurser 4-6
erbjuds som regel öppen 10-12 årsverksamhet.

Uppgifter om önskad förskoleplats 
Kommun Förskola 

Önskad typ av plats 
☐ Arbete/studier
☐ Arbetssökande/föräldraledig 15h
☐ Allmän förskola 15h

Önskat startdatum 
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Vårdnadshavarnas uppgifter  

Vårdnadshavare 1 Namnteckning  Datum   

Adress  Tfn  

Vårdnadshavare 2 Namnteckning  Datum   

Adress  Tfn  

 
Skäl till ansökan  

Beskriv varför  barnet/eleven önskar gå i förskola eller skola i Norrköpings kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ansökan skickas till Utbildningskontoret i Norrköpings kommun, som kommer att fatta beslut 
om mottagande.   
 
Information till vårdnadshavare  
Norrköpings kommun kan behöva kontakta barnets nuvarande förskola eller elevens 
nuvarande skola för att inhämta mer information om förskole- och skolgången. Informationen 
inhämtas för att kunna bedöma om Norrköpings kommun har förutsättningar för att ta emot 
barnet eller eleven samt på vilken kommunal enhet detta är lämpligt.  
 
Som regel beviljas inte skolskjuts för elever folkbokförda i annan kommun.  
 
Har du frågor kring mottagande av barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner är 
du välkommen att kontakta placeringshandläggarna på utbildningskontoret. 
Placeringshandläggarna nås via Norrköpings kommuns kontaktcenter, tfn: 011-15 00 00. 
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Information om behandling av personuppgifter 
Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om barn, elever och 
vårdnadshavare, så som namn, personnummer, adress, ålder, telefonnummer och e-postadress. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna följa bestämmelserna som reglerar skolgången 
och skolplikten. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt 
intresse och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med 
verksamhetens dokumenthanteringsplan.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan nämnd. Vi kan komma 
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Norrköpings kommun. 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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
utbildningskontoret@norrkoping.se Vissa uppgifter måste kommunen enligt lag, vid gallring 
skicka till Norrköpings Stadsarkiv. 
 
Du når kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är 
missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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