
 

 

Intyg om tjänstgöring eller studier 
Intyg från arbetsgivare eller studiesamordnare om tjänstgöring eller studier under 
vecka 28-31. Gäller för jourförskola vecka 28-31 2022 i Innerby förskoleområde. 

För att säkerställa att de barn som har reellt behov av barnomsorg ska få det på bästa sätt ber vi er att lämna intyg 
om arbete/ studier omgående eller senast fredag 1 juli. Lämna blanketten till den avdelning där ditt barn går. 

”Under jourveckorna kommer barn från samtliga förskolor att vistas tillsammans och bemanning sker med 
vikarie då ordinarie personal har semester.  Barnomsorgen under jourveckorna är endast öppen för barn där båda 
vårdnadshavarna arbetar. Var noga att enbart anmäla verkligt behov av barnomsorg. ” 

Uppgifter om den anställde / studerande 

För och efternamn: 

 

Företag eller studieanordnare: 

 

 
Frånvaro 

Ovanstående person kommer att arbeta eller studera följande veckor i sommar: 

Vecka 28 

Vecka 29 

Vecka 30 

Vecka 31 

 
Underskrifter 
Härmed intygar arbetsgivare eller studieanordnare att ovanstående stämmer 

Datum: 

 

Namn och befattning på arbetsgivare/ studieanordnare: 

 

Underskrift: 

 

Telefon eller e-postadress till uppgiftslämnare: 

 

 

Ank reg: 

 

 

 

 



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

   
  

Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 herrljunga.kommun@herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Webbplats 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 
 

Information om behandling av registrerade 
personuppgifter 
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter 
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när 
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. 

Registrerade personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.  

Källa till personuppgifter 
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från dig och i förekommande fall från 
Skatteverket. 

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Skollagen. Dina uppgifter kommer 
att sparas enligt gällande lagstiftning. En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som 
påverkar hur länge uppgifterna måste sparas, till exempel patientdatalagen och arkivlagen.  

Eventuell delning av personuppgifter 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med av kommunen anlitat 
personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt Herrljunga kommun 
eller med andra personer enligt Offentlighets- och sekretesslagen. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför 
EU.  

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 
Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23  
Herrljunga. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har 
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen 
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via kommunens 
växel 0513-17 000. 

Du når vårt dataskyddsombud på dso@borasregionen.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
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