
  Ansökan om registrering  
  som vårdnadshavare i SchoolSoft  

för myndig elev i gymnasieskolan 
 
 
 
Läs igenom informationen på sid. 2 innan du fyller i blanketten. 
 
 
Elevuppgifter 

 
Elevens namn: Elevens personnummer: 

 Klass: 

 
Uppgift om förälder 1  Vårdnadshavare 

 
Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer: Ort: 

Telefon bostad: Telefon mobil: E-postadress: 

Samtycker att den andre föräldern (som ej är vårdnadshavare) får ta del av information i SchoolSoft genom egen inloggning 
 
           Ja                            Nej 

 
 
Uppgift om förälder 2  Vårdnadshavare 

 
Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer: Ort: 

Telefon bostad: Telefon mobil: E-postadress: 

Samtycker att den andre föräldern (som ej är vårdnadshavare) får ta del av information i SchoolSoft genom egen inloggning 
 
           Ja                            Nej 

 
 
Underskrift vårdnadshavare 1 

 
Ort och datum: Underskrift: 

 
 
Underskrift vårdnadshavare 2 

 
Ort och datum: Underskrift: 

 
 
 
Ifylld blankett lämnas till Anette Wiklund på Lindeskolans expedition 



 
   
    

  2 (2) 

 
 
 
Båda föräldrarna är vårdnadshavare  
 
Merparten av alla föräldrar har gemensam vårdnad även om de inte bor tillsammans med barnet. Båda 
vårdnadshavarna har samma rätt att få tillgång till uppgifter om sitt barn. Om föräldrarna är tveksamma till om de har 
gemensam eller ensam vårdnad kan uppgiften fås genom skatteförvaltningens folkbokföringsregister.  
 
På vissa ställen i läroplanen talas om ”föräldrar” istället för ”vårdnadshavare”. Avsikten med att använda ordet 
föräldrar i läroplanen är att betona att båda föräldrarna har intresse för och omsorg om sina barn, även om bara den 
ena av dem har den rättsliga vårdnaden.  
 
 
En förälder som inte är vårdnadshavare  
 
Om en icke vårdnadshavare önskar information som innehåller sekretesskyddade uppgifter skall samtycke lämnas 
från vårdnadshavaren och/eller eleven innan uppgifter kan lämnas till den efterfrågande föräldern. I varje situation där 
det är frågan om att lämna ut uppgifter om personliga förhållanden görs en bedömning av om det skulle innebära men 
för den enskilde om uppgifterna lämnas ut. Uppgifter om en elevs sociala förmåga, t.ex. relationer till kamrater och 
vårdnadshavare bedöms vara av sådan karaktär att vårdnadshavare och/eller elevens samtycke behövs innan dessa 
röjs.  
 
Om vårdnadshavare motsätter sig kontakter mellan icke vårdnadshavare och skola, ska skolan, vid en pågående tvist, 
följa vårdnadshavarens anvisningar om hur umgängesrätten ska ske. 
 
  
Skolans initiativ vid utvecklingssamtal och vid elevhälsokonferens  
 
När det gäller utvecklingssamtal ska information enligt Skollagen 11 kap 15-16 §§ ges till den eller de som är 
vårdnadshavare. Det innebär att vid gemensam vårdnad ska den vårdnadshavare som inte har barnet boende hos 
sig, på skolans initiativ hållas underrättad och erbjudas att delta i utvecklingssamtalet.  
 
Vid ensam vårdnad kan vårdnadshavare samtycka till att även den andre föräldern, som inte är vårdnadshavare, får ta 
del av information i SchoolSoft genom egen inloggning.  
 
 


