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Inskrivning av nyanlända barn/elever 

Ifylld inskrivningsblankett skickas till: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

En kopia på blanketten kommer ges till skolsköterska, kurator och rektor. 

Kontaktuppgifter till Mottagningen för nyanlända 

E-post: skola.nyanlanda@uppsala.se 

Telefon: 0771-727 001 

 

1. Personuppgifter 
Datum 

 
Kön Personnummer/födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX) 

 Pojke   Flicka  
Barnets/elevens förnamn (understruket tilltalsnamn) Barnets/elevens efternamn 

  
Adress Postnummer och ort 

  
c/o adress Är adressen tillfällig? 

  Ja   Nej 
Ursprungsland Modersmål Ankomst till Sverige 

   
Behövs tolk i kontakt med Uppsala kommun och förskola/skola? 

 Nej   Ja, på följande språk:  
Elevens telefonnummer Elevens e-postadress 

  
Barnet/elevens tillståndsstatus  

 Asylsökande, betecknings-/dossiernummer: 

 Tillståndssökande, betecknings-/dossiernummer: 

 Barn till gästforskare, betecknings-/dossiernummer: 

 Barn till anställd vid internationell organisation, betecknings-/dossiernummer: 

 Annan: 

 

   

 Tillfälligt uppehållstillstånd, TUT 

 Permanent uppehållstillstånd, PUT 

 Nordisk medborgare 

 EU/EES-medborgare 

 Bor med vårdnadshavare  Ensamkommande  HVB-placerad  Placerad i familjehem  Eget boende 

Tidigare skola i Sverige? 

 

2. Kontaktuppgifter 

Vårdnadshavare 1 
Förnamn (understruket tilltalsnamn) Efternamn Telefonnummer 

   
Personnummer/födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX) Kön E-postadress 

  Kvinna   Man  

Vårdnadshavare 2 
Förnamn (understruket tilltalsnamn) Efternamn Telefonnummer 

   
Personnummer/födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX) Kön E-postadress 

  Kvinna   Man  
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God man 
Förnamn (understruket tilltalsnamn) Efternamn Personnummer/födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Telefonnummer E-postadress 

  

Annat boende/annan kontakt:  
Relation till barnet/eleven 

 
Förnamn (understruket tilltalsnamn) Efternamn 

  
Telefonnummer E-postadress 

  
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av utbildningsnämnden i enlighet med 

Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är handläggning av nyanlända barns och elevers rätt till förskola och skola. Vi samlar in uppgifter för att kunna 

handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med skolsköterska, kurator och rektor på 
mottagande skola. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

Nedanstående information fylls i av Mottagning nyanlända – förskola och skola 
Efterfrågat underlag Uppvisat? 

  Ja 
Efterfrågat underlag Uppvisat? 

  Ja 
Övrigt 
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