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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Inskrivningsblanketter 
JENSEN grundskola Göteborg 

 

  Vi tackar JA till en plats för vårt barn på JENSEN grundskola Göteborg 

 

 

Uppgifter om eleven 
Elevens för- och efternamn: 

 
Personnummer (ååmmdd-nnnn): 

 
Folkbokföringsadress: 

 
Postnummer: 

 
Ort: 

Språkval (kryssa i önskat språkval) 

 Spanska  Franska*  Tyska* 
 

Annat språk i hemmet än svenska (ange vilket språk): 

 
Elev önskar modersmålsundervisning 

 Ja  Nej 
 

*Språket erbjuds om det finns ett rimligt elevunderlag 

 

Avlämnande skola 
Skolans namn: 

 
Tel. nr: 

Adress: 

 
Nuvarane årskurs: 

 

Uppgifter om vårdnadshavare 
För- och efternamn: 

 
Personnummer: 

Folkbokföringsadress: 

 
E-post: 

 
Mobilnummer: 

 
Tel. nr. arbete: 

 

Uppgifter om vårdnadshavare 
För- och efternamn: 

 
Personnummer: 

Folkbokföringsadress: 

 
E-post: 

 
Mobilnummer: 

 
Tel. nr. arbete: 
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Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

 

 

 

 

 

För att vid olycks-eller katastroflarm snabbt kunna meddela anhöriga behöver vi ha aktuella 

kontaktuppgifter till någon annan närstående om vårdnadshavare inte är anträffbara.  

 

Anhörig/annan närstående 
För och efternamn:  

 
Relation till eleven: 

 
Mobilnummer: 

 
Tel. nr. arbete 

 

 

Anhörig/annan närstående 
För och efternamn:  

 
Relation till eleven: 

 
Mobilnummer: 

 
Tel. nr. arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum, underskrift vårdnadshavare 

 

Datum, underskrift vårdnadshavare 

 

Båda vårdnadshavares underskrift behövs vid gemensam vårdnad 
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JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Allmänna trivselregler & uppförandekod 

 

JENSEN grundskola är en skola för elever och föräldrar som vill satsa på skolan, vi är tillsammans 

vår arbetsmiljö. 

Vi visar varandra respekt och omtanke genom att följa skolans regler: 

 Vi är närvarande och kommer i tid. 

 Vi följer vår klassrumsmodell. 

 Vi är aktiva på lektionerna och vi följer lärarens instruktioner. 

 Vi visar respekt för skolan som arbetsplats genom att inte störa andra. 

 Vi använder inte mobiltelefoner under skoltid.  

 Datorer används enligt lärares anvisningar. 

 Vi bemöter alla elever och medarbetare på skolan på ett trevligt och respektfullt sätt. 

 Vi bidrar till en god och kamratlig stämning. 

 Vi bemöter skolans besökare på ett trevligt och välkomnande sätt.  

 Vi är goda ambassadörer för skolan. 

 Vi släpper inte in utomstående på skolans område eller i skolans lokaler. 

 Vi tar ansvar för att hålla skolans miljö ren och trevlig. 

 

Vårdnadshavare 

Du som vårdnadshavare är avgörande för hur det går för ditt barn i skolan. Vi är måna om en god 

samverkan mellan skola och hem.  

Följande gäller för vårdnadshavare på JENSEN: 

 Vi är aktivt delaktiga i vårt barns bildning och lärande i skolan för att vårt barn ska nå så långt 

möjligt. 

 Vi kommer till alla möten som rör vårt barn. 

 Vi tar ansvar för vårt barns beteende och samverkar med skolan om problem uppstår. 

 Vi använder regelbundet Schoolsoft för att hålla oss uppdaterade om vårt barns skolgång. 

 Vi deltar i skolans kvalitetsutveckling genom att besvara de enkäter som regelbundet 

genomförs. 

 

Våra allmänna trivselregler kompletteras av varje skolas lokala ordningsregler. 

 

 

Vi har läst igenom reglerna och kommer att följa dessa. 

Elevens för och efternamn:  

 
Datum: 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 
Underskrift vårdnadshavare: 
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Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Lokala ordningsregler   JENSEN grundskola Göteborg 

 
 

Dessa lokala ordningsregler är ett komplement till JENSENS Allmänna trivselregler & uppförandekod 

Skolans lokala ordningsregler samverkas med elever och föräldrar. Rektor fattar beslut om skolans 

ordningsregler enligt SFS 2010:800 5 kap. 5 §.  

 

 

 På JENSEN grundskola Göteborg förväntas eleverna i mycket stor utsträckning ta ansvar för 

att JENSENS allmänna trivselregler, samt de lokala ordningsreglerna verkligen efterlevs. 

 På JENSEN grundskola Göteborg har eleverna inga skor, mössor eller ytterkläder på sig 

inomhus. 

 På JENSEN grundskola Göteborg hjälper alla elever till att hålla rent samt att plocka bort 

synligt skräp. 

 På JENSEN grundskola Göteborg använder eleverna inte yttre attribut som anses stötande 

eller som signalerar osunda ideal. Det ungdomar kallar becknarväskor är ett exempel. 

 På JENSEN grundskola Göteborg sker fartfyllda eller högljudda lekar endast på skolgården. 

Alla former av våldslekar är förbjudna och kan hanteras som kränkningsärenden. 

 På JENSEN grundskola Göteborg använder vi inte hörlurar under lektionstid, om inte läraren 
uppmanar till detta i undervisningssyfte. 

 På JENSEN grundskola Göteborg lämnar eleverna väskor, ytterkläder mm. i sina elevskåp. 

 På JENSEN grundskola Göteborg visar man hänsyn och är extra tyst utanför klassrum där det 

kan pågå undervisning. 

 

Precis som även framgår i JENSENS allmänna trivselregler är den viktigaste ordningsregeln givetvis 

att man alltid är en god kamrat och att man visar stor respekt för lärare, elever och omgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har läst igenom reglerna och kommer att följa dessa. 

Elevens för och efternamn:  

 
Datum: 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 
Underskrift vårdnadshavare: 
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Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Medgivande för inhämtning av skoldokumentation 
 
Inför kommande läsår har vi på JENSEN grundskola fått förtroende att undervisa Ditt/Ert barn och 

vårt mål är att ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Byte av skola innebär även byte av 

lärare och därmed kan information som är viktig för elevens utbildning gå förlorad. 

 

Vid byte till JENSEN grundkola, som är en fristående skolverksamhet, behöver vi vårdnadshavares 

samtycke för att kunna ta del av information från föregående skola. 

 

Vi på JENSEN önskar ta del av: 

 Den senaste individuella utvecklingsplanen (IUP). 

 De senaste skriftliga omdömena. 

 Den senaste betygssättningen. 

 Det senast upprättade åtgärdsprogrammet. 

 Resultat från pedagogiska utredningar av specialpedagog, logoped och/eller psykolog. 

 

Beroende på elevens ålder och skolhistorik är det i vissa fall endast aktuellt med skriftliga  

omdömen samt IUP. 

 

Viktigt att känna till är att lärare har tystnadsplikt (23 kap 2-5 §§ Offentlighets-och sekretesslagen), 

därför behöver vi vårdnadshavares samtycke för att kunna ta del av ovanstående dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att information från tidigare skola överlämnas till JENSEN grundskola. 

 

 

 
Elevens för och efternamn:  

 
Datum: 

Underskrift vårdnadshavare: 

 
Underskrift vårdnadshavare: 
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Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Godkännande av fotografering för marknadsföring 
 
För att ge en äkta bild och känsla av JENSEN grundskolas verksamhet i olika 

marknadsföringssammanhang (webbplatsen, katalog, annonser, sociala medier som Facebook med 

mera) fotograferar vi, med föräldrarnas medgivande, elevernas dagliga aktiviteter.  

 

För att kunna använda bilderna i vår marknadsföring behöver vi vårdnadshavares godkännande.Vi 

skulle vara mycket tacksamma om ni undertecknar nedan och sedan lämnar blanketten till ansvarig 

pedagog. 

 

 

 Ja, jag godkänner att fotografier tagna i verksamheten där min dotter/son syns, får användas i 

marknads föringsändamål för JENSEN grundskola. 

 

 Nej, jag godkänner inte att fotografier där min dotter/son syns används i 

marknadsföringsändamål för JENSEN grundskola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elevens för och efternamn:  

 
Datum: 

Underskrift vårdnadshavare: 

 
Underskrift vårdnadshavare: 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Informtion vid skolbyte OBS! Denna blankett fylls i av överlämnande skola! 

 
Elevens för- och efternamn 

 
Personnummer: 

Avlämnande skola: 

 
Klass: 

Ansvarig pedagog som sammanställt informtion: 

 
E-post 

 
Tel. 

 

Kort beskrivning av eleven och ev insatser: 
Starka sidor: 

 

 

 

 

 

Inlärningssätt: 

 

 

 

 

 

Extra anpassningar: 

 

 

 

 

 

Viktigt för övertagander skola att beakta: 

 

 

 

 

 

Stödinsatser/behov: 

 

 

 

 

 

Närvaro: 

 Hög närvaro 

 Ströfrånvaro 

 Hög frånvaro 

Övrig information: 

 

 

 

 

 

Tag gärna kontakt med: 

 Ansvarig lärare 

 Skolsköterska 

 Skolkurator 

 Specialpedagog 

 Skolledare 

 Annan person 

 

Kontaktuppgifter: 
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Blanketterna skickas till:  
JENSEN grundskola Göteborg 
Viktoriagatan 17 
411 25 Göteborg 

Intyg om specialkost 
 

Ifylles av förälder till barn som behöver specialkost. Skola kan komma att begära ut läkarintyg.  

 
Elevens för- och efternamn 

 
Personnummer: 

 
Datum: 

 
Klass: 

 

Var vänlig och markera med kryss vad som gäller just för ditt barn. 

 

Överkänslighet/Allergi 

 Glutenfri kost 

 Laktorfri kost 

 Mjölkfri kost 

 Fisk 

 Ägg 

 Nötter 

 Jordnötter 

 Bönor/Linser 

 Ärtor 

 Sojaprotein 

 Annat: _________________________________________ 

 

Övrig specialkost 

 Veg men äter fisk 

 Veg äter ej fisk 

 Fläskfri kost 

 Vegan 

 Annat: _________________________________________ 

 

Förklaringar 

 

Laktosfri kost: Mjölk utesluts helt, även i maträtter. Kan äta laktosfria produkter. 

Mjölkfri kost: Innehåller inte mjölk i någon form. 

Glutenfri kost: Gluten utesluts helt. 

Fläskfri kost: Innehåller inte fläskkött i någon form. (Halal-slaktat kött kan vi inte tillhandahålla, utan 

erbjuder då andra alternativ så som vegetariskt eller fisk.) 

 

Ärt och bönväxter, inklusive soja: till ärtväxtfamiljen hör ärter, bönor, linser, kikärter, sojabönor 

och jordnötter. Även lupin, lakrits och bockhornsklöver ingår samt förtjockningsmedel E 410-414 (bl 

a fruktkärnmjöl och guarkärnmjöl). 

 

Vid överkänslighet mot bockhornsklöver eller guarkärnmjöl skrivs det i ”annat”-rutan. 

Övrigt: vid allergi mot råa grönsaker/frukt, men inte tillagat var vänlig ange det på intyget. 

Exempel kan vara överkänslighet mot rå morot men tillagad morot går bra. 
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