
 Sida 1 (2) 

  

20
22

-1
0-

12
 

 

Anmälan fristående skola och fritidshem 

Anmälan av uppgifter för fristående skola och fritidshem inför start av ny enhet eller ändring av 

befintliga uppgifter. 

Markera verksamheten på karta 

1. Alla verksamheter ska finnas med på kartan på Hitta och jämför grundskola - Uppsala kommun därför 

behöver vi även få in en kartbild där verksamhet finns markerad. Informationen används inför val av skola. 

Karta för att rita in var verksamheten ska ligga går att se på Uppsala kommuns webbkarta  

Grundskolor läsåret 2022/2023 (arcgis.com). Zooma in och använd skärmklippningsverktyget för att rita in ingången på 

huskroppen. Hör av er om huset där skolan kommer att ligga, ännu inte finns med på kartan. 

Posta kartbilden tillsammans med ifylld blankett till: 

Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

E-post skickas till: starta-andra-avsluta-enhet@uppsala.se 

Uppgift huvudman 
Huvudmannens namn Organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Telefonnummer E-postadress 

  
Driftsform (t.ex. aktiebolag, stiftelse, föräldrakooperativ) 

E-postadress  

Uppgift verksamhet 
Verksamhetens/enhetens namn Fastighetsbeteckning 

  
Adress Postnummer Ort 

   
E-postadress Webbadress 

  
Skolform (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola) 

E-postadress 

För grundskola/grundsärskola, ange årskurser 

   
Fritidshem/fritidsklubb SCB-kod 

  

Ansvarig 
Rektor Personnummer 

  
Telefonnummer E-postadress 

  
Skoladministratör 

 
Telefonnummer E-postadress 

  

  

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/hitta-sok-och-andra-plats/hitta-och-jamfor-grundskola/
https://experience.arcgis.com/experience/1f3f8ea18c7b44ddb8511687f7b746c8/
mailto:starta-andra-avsluta-enhet@uppsala.se
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Grundskola 
Eventuell språkinriktning Eventuell pedagogisk inriktning 

 Engelska  Engelska/svenska  Montessori  Waldorf 
Eventuell profil/inriktning 

 Kristen  Muslimsk  Musik  Estetisk 
Önskar delta i kommunens antagningssystem Mitt Skolval 

 Ja  Nej 
Administratör Mitt Skolval namn E-postadress 

  

Gymnasieskola 
Program och inriktning 

 

Administratör för Regional samverkan (system för reg. av elever) namn E-postadress 

  
Önskar delta i kommunens antagning av elever 

 Ja  Nej 
Studie- och yrkesvägledare namn E-postadress 

  

Utbetalningsuppgifter 
Mottagare Organisationsnummer 

  
Bankens namn Bankgiro 

  
Kommentar 

 

Administratör för ISTADM inom verksamheten 
Namn Personnummer 

  
E-postadress 
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