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Avgångsintyg
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Uppgifter om eleven
Underskrift
Underskrift rektor
Båstads kommun                  
 
Barn och skola
Postadress :Box 1043, 269 21 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
barnochskola@bastad.se 
www.bastad.se 
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att Båstads kommun har rätt att använda bilderna även om du tar tillbaka ditt samtycke, ifall kommunen betraktar publiceringen som ett allmänt intresse eller en del av kommunens rättsliga förpliktelser. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Båstads kommun delar inte dina bilder/filmer med tredje part.
Avgång
Om en elev slutar i en kommuns grundskola, ska rektor eller den rektorn bestämmer utfärda ett intyg om att eleven har avgått. Detta ska alltid sändas till vårdnadshavarna. Närmare bestämmelser om intyget och vad detta ska innehålla finns i 6 kap. Skolförordningen (2011:185).
 
Enligt 6 kap. 17 § Skolförordningen ska ett avgångsintyg utfärdas
 
1. om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg utfärdas, eller
2. när en elev i sameskolan avgår från utbildningen innan eleven har gått ut årskurs 6.
 
Intyget ska innehålla uppgifter om
 
1. den årskurs i vilken eleven slutat,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen i vilken eleven undervisats,
4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen, och
5. antal timmar undervisningstid som eleven erbjudits.
 
Ansvarig rektor ska utfärda avgångsintyget.
 
Enligt 6 kap. 18 § Skolförordningen ska ett avgångsintyg sändas till elevens vårdnadshavare. Om det är känt att eleven ska fortsätta sin utbildning, ska intyget också sändas till huvudmannen för utbildningen.
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