Elevanmälan till Kristinaskolans
Det är olika köer till de olika skolformerna. Kryssa i den eller de köer ni önskar stå i:

□ Förskola
□ Förskoleklass
□ Grundskola åk 1-9


Antagning av barn/elever sker efter anmälningsdatum, förtur i första hand till
förskoleklass för de som redan går i förskola och förtur till grundskolan för de som
redan går i förskoleklass på Kristinaskolan
Till grundskolan gäller sedan förtur för de barn som redan har syskon på skolan
Blir ni erbjudna en plats men tackar nej men vill stå kvar i kön, blir det ett nytt
ködatum. Har ni även syskonförtur och tackar nej en tredje gång, så förlorar ni den
förturen.
Det är den sökandes ansvar att meddela telefon- och adressändring. Man blir
automatiskt struken ur kön om vi inte når er.
Se fullständiga antagningsrutiner på www.kristinaskolan.se







Elev
Personnummer (10siffror):
Förnamn:____________________

□ Pojke □

Efternamn:_________________

Flicka

Adress

Postnummer och postadress

Hemtelefon

Syskon som finns på skolan eller i kö

Syskonens namn och födelseår:

□ Ja □

Nej
Födelseland:

Modersmål (om ej svenska):
__________________________

Antal år i Sverige:

SvA (Svenska 2) önskas

□

Söker även
skolbarnomsorg/Fritids

□

Vårdnadshavare (var god texta)
Vårdnadshavare 1
namn:_____________________________

Vårdnadshavare 2
namn:______________________________

□ pappa □ mamma □ annan …………………

□ pappa □ mamma □ annan …………………..

Personnummer (10 siffror):

Personnummer (10 siffror):

Adress

Adress

Postadress

Postadress

e-postadress

e-postadress

Telefonnummer

Telefonnummer

Civilstånd

□ gifta

□ ogifta

□ skilda

□ änka/änkling

□ enskild vårdnad, skicka med intyg

Version 2018.2
Besök/ postadress

Telefon

E-postadress

Plustgiro nr

Fjällblomman 1
424 49 Angered

Tel exp: 031 – 332 02 60
Rektor: 031 – 332 02 61

exp@kristinaskolan.se
rektor@kristinaskolan.se

67 18 15 – 9

Tidigare skola/förskola
Har fullgjort årskurs………Läsåret…………/……….
Tidigare skola

Adress och telefonnummer

Senaste klassföreståndare vi kan kontakta

Telefon till klassföreståndare

Tidigare tillvalsämnen (B-språk, hemspråk etc.)

Tidigare stödundervisning eller liknande

Övrig information

Underskrift och godkännande
□ Vi godkänner att skolan får kontakta tidigare skola för att inhämta information
□ Vi godkänner att skolan får hantera våra uppgifter digitalt enligt de regler som följer med
PUL
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1 namnteckning

Vårdnadshavare 2 namnteckning

Namnförtydligande (Texta)

Namnförtydligande (Texta)

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Besök/ postadress

Telefon

E-postadress

Plustgiro nr

Fjällblomman 1
424 49 Angered

Tel exp: 031 – 332 02 60
Rektor: 031 – 332 02 61

exp@kristinaskolan.se
rektor@kristinaskolan.se

67 18 15 – 9

