
    

  

 

            

             

             

      

                

                 

            

       

               

      

   

  
  

  
 

 

 

 

 

Sida 1 (2) 

Till  huvudmän  för  förskolor  med  konfessionell  inriktning  

En huvudman ska ha godkännande för att driva förskola med konfessionell inriktning. 

Vid fristående förskolor med konfessionell inriktning får konfessionella inslag endast förekomma i begränsad 

omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat barnens vårdnadshavare 

om (1 kap. 7 a-d §). 

Information ska innehålla uppgifter om vilka konfessionella inslag som kan förekomma och när de kan förekomma, 

vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som erbjuds som ett alternativ till en aktivitet där sådana inslag 

ingår, och en påminnelse om att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt. 

Redogör hur detta kommer genomföras i utbildningen. 

Fyll i ansökan digitalt, skriv under och skicka per post tillsammans med bilagor till: 

Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

Kontaktperson  (som  ska  ansvara  för  kontakten  med  förvaltningen)  

Förskolans namn Huvudman 

Namn Telefonnummer 

E-postadress 

Hur  kommer  ni  att  informera  vårdnadshavarna  om  konfessionella  inslag  i  utbildningen?  

Vilka  konfessionella  inslag  kan  förekomma  i  utbildningen?  

När  kan  de  konfessionella  inslagen  förekomma  i  utbildningen?  
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Till huvudmän för förskolor med konfessionell inriktning Sida 2 (2) 

Vilken  likvärdig  aktivitet  utan  konfessionella  inslag  erbjuds  i  utbildningen?  

Underskrift  
Datum Underskrift Namnförtydligande 

Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att pröva ansökan och senare för verksamhetsuppföljning. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. 

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Personnummer kommer delas med 
Polismyndigheten för att begära utdrag från belastningsregistret i enlighet med 16 b § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Uppgifterna i ansökan kan också komma att 

delas med andra myndigheter och kreditupplysningsföretag i syfte att få ut underlag för att pröva ansökan. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med 

arkivlag (1990:782). 

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss genom ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Observera 

att rätten till radering innehåller flera begränsningar. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot behandlingen helt. För klagomål 

på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Datainspektionen. 

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nå utbildningsnämnden genom att mejla: utbildningsnamnden@uppsala.se. Nå 

dataskyddsombudet genom att mejla: dataskyddsombud@uppsala.se. Läs mer på www.uppsala.se/gdpr. 
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