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Läs först
och fyll sedan
i ansökan

Ansökan till introduktionsprogrammet
Personuppgifter Namn

Personnummer

Regler för användning av Westerlundska
gymnasiets elevskåp
Adress

Postnummer och postadress
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Sekretess
Skyddad
Hemligt telefonnummer
Syftet med Westerlundska
gymnasiets elevskåp
är attidentitet
Regler Skyddad adress
ge alla elever i skolan tillgång till skåp för förvaring av
skolböcker och skolarbeten.
Skolan ansvararSvensk
inte för
Nationalitet
Annan____________________________________
Elevskåpen
är Westerlundska gymnasiets
personliga tillhörigheter.
egendom och du får endast tillgång till ett elevskåp
om du följer
nedanstående
Skolan har när
Uppehållstillstånd
Ja
Nej,
ansökt datum:regler.
____________________
Tillgång
som helst möjlighet att kontrollera att skåpen
För att få tillgång till ett elevskåp krävs att du dels fyller
används på det sätt som reglerna säger.
i att du tagit del av nedanstående
regler
och
att
du
Vårdnadshavare
Kontaktsjälv
införskaffar ett hänglås till ditt skåp.

uppgifter

E-post

Säkerhet och personligt ansvar

•
Du har tillgång till skolans elevskåp under förutsättning
•
att du ej förvarar olämpliga God
sakerman
där och attKontaktperson
du
•
är aktsam om skåpet. Olämpliga föremål anses till
•
Namn
exempel knivar, droger
och alkohol vara.

Telefon (inklusive riktnummer)
Använda elevskåpet på ett lämpligt sätt
Aldrig förvara olämpliga föremål i skåpet
AldrigAnnat
medvetet
förstöra elevskåp
_____________________________________
Alltid låsa skåpet med ett eget hänglås

Vid misstanke om olämplig
E-post förvaring kan rektor och
lärare genomsöka skåpet, helst i närvaro av eleven.
Detta kan endast ske efter beslut av rektor.
God man

Kontaktperson

Telefon (inklusive riktnummer)

Annat _____________________________________

Namn
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

God man

Kontaktperson

Annat _____________________________________

Namn
E-post

Postadress
Telefon
Westerlundska gymnasiet
0171-62 50 00
Enköpings kommun
Westerlundska gymnasiet | Postadress: Box 915, 745 25 Enköping
745 80
Enköping
Telefon
expedition:
0171-62 55 60 • E-post: info.wgy@enkoping.se
Webbplats: www.westerlundska.nu

Telefon (inklusive riktnummer)

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
kommunen@enkoping.se
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Läs först
och fyll sedan
i ansökan
Studieplan

Tidigare studier
År 7

År 8

År 9

Totalt antal utbildningsår _______

Annan skolform: ________________________________________________________________

Regler för användning av Westerlundska
gymnasiets elevskåp
Mitt mål med studierna

Behov av särskilt stöd
Läs och skriv

Annat ____________________________________________________

Syftet med Westerlundska gymnasiets elevskåp är att
Regler
ge alla elever i skolan tillgång till skåp för förvaring av
Utbildning
som
skolböcker
och
skolarbeten. Skolan ansvarar inte för
gymnasiets
IMIND
IMPRE
IMSPR Elevskåpen
IMYRK är Westerlundska
IMPRO
personliga
tillhörigheter.
söks
egendom och du får endast tillgång till ett elevskåp
om du följer nedanstående regler. Skolan har när
Önskat startdatum: _________________
Tillgång
som helst möjlighet att kontrollera att skåpen
För att få tillgång till ett elevskåp krävs att du dels fyller
används på det sätt som reglerna säger.
i att du tagit del av nedanstående
regler
och
att
du
Ort och datum
Underskrifter
själv
införskaffar ett hänglås till ditt skåp.
Namnteckning, sökande

Säkerhet och personligt ansvar

Du har tillgång till skolans elevskåp under förutsättning
Namnförtydligande
att du ej förvarar olämpliga saker där och att du
är aktsam om skåpet. Olämpliga föremål anses till
Ortoch
ochalkohol
datum vara.
exempel knivar, droger

•
•
•
•

Använda elevskåpet på ett lämpligt sätt
Aldrig förvara olämpliga föremål i skåpet
Aldrig medvetet förstöra elevskåp
Alltid låsa skåpet med ett eget hänglås

Vid misstanke om olämplig
förvaringvårdnadshavare
kan rektor och
Namnteckning,
lärare genomsöka skåpet, helst i närvaro av eleven.
Detta kan endast ske efter beslut av rektor.
Namnförtydligande

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR).
Dataskyddsförordningen skyddar enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av person
uppgifter. Syftet med vår behandling av personuppgifter är att administrera ansökan till introduktionsprogrammet.
Personuppgiftsansvarig är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med skollagen kap.17 §16, vilket gör att den rättsliga grunden för
behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse. Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina
personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter.

Skicka blanketten till
Antagningen, Westerlundska gymnasiet
Box 915, 745 25 Enköping

Postadress
Telefon
Westerlundska gymnasiet
0171-62 50 00
Enköpings kommun
Westerlundska gymnasiet | Postadress: Box 915, 745 25 Enköping
745 80
Enköping
Telefon
expedition:
0171-62 55 60 • E-post: info.wgy@enkoping.se
Webbplats: www.westerlundska.nu

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
kommunen@enkoping.se

