
 

RASEBORG STAD ELEVANMÄLAN 

Bildningskansli, PB 58, 10611 RASEBORG 
Vårdnadshavare ifyller och returnerar blanketten 
 

Läsår:       Klass:       Grupphandledare:        

      
1. 
Elev 

Efternamn Förnamn Tilltalsnamn 

                  
Personbeteckning Kön Skolans inlednings år Modersmål 

                        
Hemadress Nationalitet 

            
Postnummer och -anstalt Hör ej till något religionssamfund 

       Befolkningsregister  
Hemtelefon Mobiltelefon Religionssamfund 

             - ev.luth. förs.  

Hemkommun Boningskommun  - ortodox förs.  

             - annan  

Lov att publicera elevens namn och foto i internet:     Ja:       Nej:  

2. 
Vårdnadshavare/ 
vårdnadshavaren 

Vårdnadshavare, far  gemensam vårdnad  ensamförsörjare 
  Cell 12,9 
    Font "Arial",8,,clWindowText 
    Text " ensamförsörjare" 

Telefon arbetstid 

            
Adress  Mobiltelefon / Hemtelefon 

            

E-postadress:       Lov att kontakta, ja  
Vårdnadshavare, mor  gemensam vårdnad  ensamförsörjare 

  Cell 12,9 
    Font "Arial",8,,clWindowText 
    Text " ensamförsörjare" 

Telefon arbetstid 

            
Adress Mobiltelefon / Hemtelefon 

            

E-postadress:       Lov att kontakta, ja  
Annan vårdnadshavares namn  gemensam vårdnad  ensamförsörjare 

  Cell 12,9 
    Font "Arial",8,,clWindowText 
    Text " ensamförsörjare" 

Telefon arbetstid 

            
Adress Mobiltelefon / Hemtelefon 

            

E-postadress:       Lov att kontakta, ja  
3. 
Religions 
undervisning 

I fylls av dem som inte tillhör den evangelisk-lutherska församlingen 
Den evangelisk-lutherska religionsundervisningen är öppen för alla. För elever som tlllhör evangelisk-lutherskt respektive ortodoxt trossam-
fund ordnas religionsundervisning. Religionsundervisning enligt egen bekännelse ordnas om minst tre vårdnadshavare anhåller om under-
visningen för sina barn. För elever som inte tillhör något religiöst samfund ordnas undervisning i livsåskådningskunskap om vårdnadshava-
ren inte anhåller om evangelisk-luthersk religionsundervisning för sitt barn. (Lag om grundläggande utbildning13 §) 

 Deltar i undervisningen i evangelisk-luthersk religion 

 Deltar i undervisningen i ortodox religion 

 Deltar i undervisningen i livsåskådningskunskap 

 Deltar i det egna trossamfundets undervisning, vilket? 

4. 
Språk- 
undervisning 

Ifylls för 3.-9. klassernas del 

      A1-språk ett gemensamt språk som inleds i årskurs 1-6 

      A2-språk ett frivilligt språk som inleds i årskurs 1-6 

      B1-språk ett gemensamt språk som inleds i årskurs 7-9 

      B2-språk ett frivilligt språk som inleds i årskurs 7-9 

Skolvisa tillvalsämnen       
 

5. 
Skolgång 

Tidigare skola, om har varit: Kommun: Avgångsdatum och -klass 

                  /       
Nuvarande skola, som flyttar ifrån: Kommun: Ankomstdatum och -klass: Avgångsdatum och -klass: 

                  /              /       

Blivande skola, vilken anmäls till: Kommun: Ankomstdatum och -klass: 

                  /        
 

6. 
Invandrarelev 
 

 Återflyttare  Flykting  Annan invandrare       

Flyttningsland:        
Inflyttningsdag till 
Finland:        

Hem-
språk: 

       
 

Tilläggsuppgifter 

      
Tilläggsuppgifter 

vid behov på 
andra sidan 

(kryssa i) 
 

 

Datum        
Vårdnadshavares  
underskrifter 

             
             

 
Information om studerande registreras i studeranderegistret som uppehålls av bildningskansli. Registerdeklarationen finns till påseende på bildningskanslis registra-
torskontor och i skolan. Tilläggsuppgifter om registret och den registrerades rättigheter fås från bildningskansli eller skolan. Informationskälla: Befolkningsdatasy-
stemet 

 


