
 
 

 

 

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR 

 

GDPR, är den dataskyddsförordningslag som trädde i kraft den 25 maj 2018 och kompletterar 
personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller i alla EU-länder för att skydda medborgares integritet och 
stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.  

I skolan och boendet hanterar vi personuppgifter dagligen och är noggranna med detta. 

Skolan och boendet har normalt sett alltid rätt att registrera administrativ information om sina 
elever. Däremot finns det undantag som är viktiga att veta om – behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att 
entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv 
eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Den här typen av uppgifter förekommer inte alls i vår 
verksamhet. 

 

Vårdnadshavare: 

För vårdnadshavare till elev i grundskolan och/eller boende på Mikaelgården behandlar vi olika typer 
av personuppgifter: Telefonnummer, E-post adress, adress, skola, beskrivningar av familjesituationer, 
klagomålsärenden, namn och personnummer. 

Telefonnummer, e-postadress, adress, klagomålsärenden, namn, skola och personuppgifter får vi av 
er som vårdnadshavare. Den rättsliga grunden för det är allmänt intresse och syftet är 
administrationen på skolan och boendet. 

Telefonnummer, e-postadress, adress, namn och personuppgifter används även i ett ekonomiskt 
syfte. Den rättsliga grunden för det är allmänt intresse. 

Beskrivningar av familjesituationer får vi av er som vårdnadshavare och externa parter som t.ex. 
socialtjänsten. Den rättsliga grunden för det är allmänt intresse och syftet är elevhälsovårdens 
och/eller barnhälsans uppdrag. 

Klagomålsärenden får vi av er som vårdnadshavare. Den rättsliga grunden är då samtycke och syftet 
är skolans och boendets systematiska kvalitetsarbete. 

 

Elev på skolan: 

För grundskoleelever på Mikaelgårdens skola behandlar vi olika typer av personuppgifter: adress, E-
postadress, grupp (skola, klass, årskurs, skolform), namn, personnummer, telefonnummer, 
foton/film, foto/bild, modersmål, studieplaner, närvaro, pedagogiska bedömningar/matriser, extra 
anpassningar, åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång, resultat nationella prov, medicinska 
journalanteckningar, psykologiska journalanteckningar, kuratorsanteckningar, elevhälsoteamets 
anteckningar, medicinsk anamnes, psykosocial status, psykologisk anamnes, specialpedagogiska 
behov, egenvård – medicinska behandlingsscheman, orosanmälningar till socialtjänst, specialkost,  



 
 

 

 

dokumentation vägledningssamtal, vårdgivarens avvikelserapport, kommunens 
utbetalningsunderlag, elevhälsans utredningar, klagomålsärenden, uppföljningar/analyser, 
disciplinära åtgärder, utvärderingar, inlämnade uppgifter, feedback pedagogisk progress, 
diskriminering/kränkande behandling, incidenter/tillbudsrapport, ersättning (skolpeng och 
tilläggsbelopp), årskursbrev och betyg. 

 
Adress, egenvård - medicinska behandlingsscheman, klagomålsärenden, medicinsk anamnes, 
modersmål, namn, personnummer, psykologisk anamnes, psykosocial status, specialkost, 
specialpedagogiska behov, E-postadress, foto/bild, foton/film, inlämnade uppgifter, telefonnummer, 
utvärderingar och telefonnummer är sådan information vi fått från eleven själv, vårdnadshavare eller 
extern part som socialtjänsten. 
 
Betyg, disciplinära åtgärder, diskriminering/kränkande behandling, dokumentation 
vägledningssamtal, E-post adress, elevhälsans utredningar, elevhälsoteamets anteckningar, 
ersättning (skolpeng och tilläggsbelopp), extra anpassningar, feedback pedagogisk progress, grupp 
(skola, klass, årskurs och skolform), incidenter/tillbudsrapport, kuratorsanteckningar, medicinska 
journalanteckningar, närvaro, orosanmälningar till socialtjänst, pedagogiska bedömningar/matriser, 
psykologiska journalanteckningar, resultat nationella prov, studieplaner, uppföljningar/analyser, 
vårdgivarens avvikelserapport, årskursbrev och åtgärdsprogram är sådant vi hanterar internt. 
 
Egenvård - medicinska behandlingsscheman, medicinsk anamnes, psykologisk anamnes, psykosocial 
status och specialpedagogiska behov kan vi få information om av externa parter såsom hälso- och 
sjukvården. 
 
Kommunernas utbetalningsunderlag får vi från kommunerna. 
 
Adress, E-postadress, grupp (skola, klass, årskurs och skolform), namn, personnummer, 
telefonnummer, modersmål, studieplaner och närvaro. Den rättsliga grunden för det är allmänt 
intresse och syftet är administration på skolan. 
 
Adress, E-postadress, grupp (skola, klass, årskurs och skolform), namn, personnummer, kommunens 
utbetalningsunderlag och ersättning (skolpeng och tilläggsbelopp). Den rättsliga grunden för det är 
allmänt intresse och syftet är ekonomi/fakturering. 

Foton/film, modersmål, studieplaner, närvaro, pedagogiska bedömningar/matriser, extra 
anpassningar, åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång, resultat nationella prov, 
utvärderingar, inlämnade uppgifter, feedback pedagogisk progress och betyg är allmänt intresse i 
syftet undervisning och lärande. 

Elevhälsans uppdrag innebär att de kan få tillgång till: studieplaner, närvaro, pedagogiska 
bedömningar/matriser, extra anpassningar, åtgärdsprogram, medicinska journalanteckningar, 
psykologiska journalanteckningar, kuratorsanteckningar, elevhälsoteamets anteckningar, medicinsk 
anamnes, psykosocial status, psykologisk anamnes, beslut om anpassad studiegång, 
specialpedagogiska behov, egenvård - medicinska behandlingsscheman, specialkost, vårdgivarens  

 

 



 
 

 

 

avvikelserapport, elevhälsans testmaterial, elevhälsans utredningar, diskriminering/kränkande 
behandling och incidenter/tillbudsrapport som allmänt intresse. 

Studieplaner, närvaro, extra anpassningar, åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång, resultat 
nationella prov, klagomålsärenden, uppföljningar/analyser, disciplinära åtgärder, utvärderingar, 
diskriminering/kränkande behandling, incidenter/tillbudsrapport och betyg är av allmänt intresse till 
förfogande i skolans systematiska kvalitetsarbete. 
 
Resultat nationella prov och betyg är tillgängligt för att föra statistik. Det är av allmänt intresse. 
 
Foto/film kan utifrån samtycke användas i marknadsföring. 
 
Orosanmälningar till socialtjänst är en rättslig skyldighet utifrån elevhälsans uppdrag. 
 
 
 
Barn på boendet: 

För boende på Mikaelgården behandlar vi olika typer av personuppgifter: adress, E-post adress, 
boendehus, namn, personnummer, telefonnummer, foton/film, foto/bild, medicinska 
journalanteckningar, psykologiska journalanteckningar, barnhälsans anteckningar, medicinsk 
anamnes, psykosocial status, psykologisk anamnes, egenvård - medicinska behandlingsscheman, 
orosanmälningar till socialtjänst, specialkost, dokumentation vägledningssamtal, vårdgivarens 
avvikelserapport, kommunens utbetalningsunderlag, hemåkningar, klagomålsärenden, 
uppföljningar/analyser, disciplinära åtgärder, utvärderingar, diskriminering/kränkande behandling, 
incidenter/tillbudsrapport och kostnader. 

 
Adress, egenvård - medicinska behandlingsscheman, klagomålsärenden, medicinsk anamnes, namn, 
personnummer, psykologisk anamnes, psykosocial status, specialkost, , E-postadress, foto/bild, 
foton/film, inlämnade uppgifter, telefonnummer, utvärderingar och telefonnummer är sådan 
information vi fått från barnet själv, vårdnadshavaren eller externa parter som socialtjänsten. 
 
Disciplinära åtgärder, diskriminering/kränkande behandling, dokumentation vägledningssamtal, E-
postadress, barnhälsans anteckningar, kostnad, boendehus, incidenter/tillbudsrapport, medicinska 
journalanteckningar, hemåkningar, orosanmälningar till socialtjänst,  
 
psykologiska journalanteckningar, uppföljningar/analyser och vårdgivarens avvikelserapport är 
sådant vi hanterar internt. 
 
Egenvård - medicinska behandlingsscheman, medicinsk anamnes, psykologisk anamnes och 
psykosocial status kan vi få information om av esterna parter såsom hälso- och sjukvården. 
 
Kommunernas utbetalningsunderlag får vi från kommunerna. 
 
Adress, E-postadress, boendehus, namn, personnummer, telefonnummer och hemåkningar hanterar 
vi och den rättsliga grunden för det är allmänt intresse. Syftet är administration på boendet. 
 



 
 

 

 

Adress, E-postadress, boendehus, namn, personnummer, kommunens utbetalningsunderlag och 
kostnad. Den rättsliga grunden för det är allmänt intresse och syftet är ekonomi/fakturering. 

Foton/film och utvärderingar är allmänt intresse och syftet omvårdnad. 

Barnhälsans uppdrag innebär att de kan få tillgång till: medicinska journalanteckningar, psykologiska 
journalanteckningar, elevhälsoteamets anteckningar, medicinsk anamnes, psykosocial status, 
psykologisk anamnes, egenvård - medicinska behandlingsscheman, specialkost, vårdgivarens 
avvikelserapport, barnhälsans utredningar, diskriminering/kränkande behandling och 
incidenter/tillbudsrapport som allmänt intresse. 

Klagomålsärenden, uppföljningar/analyser, disciplinära åtgärder, utvärderingar, 
diskriminering/kränkande behandling och incidenter/tillbudsrapport är av allmänt intresse till 
förfogande i boendets systematiska kvalitetsarbete. 
 
Foto/film kan utifrån samtycke användas i marknadsföring. 
 
Orosanmälningar till socialtjänst  utifrån barnhälsans uppdrag. 
 

 
 

Era personuppgifter behandlas ibland av olika utomstående företag på uppdrag 
från oss. I dessa fall skrivs biträdesavtal.  

 
 

Juridiskt ansvarig för personuppgiftshanteringen är Mikaelgårdens förening. 
 

Vårdnadshavare och elever har rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av 
personuppgifter, hur länge och i vilket syfte. Våra syften är i grund och botten att följa lagar och 
regler som gäller för skola och boende. 

Ni har också rätt att få era personuppgifter raderade eller ändrade om de exempelvis inte längre 
behövs för det ändamål de samlades in för, eller om ni ångrar ett samtycke som ni tidigare har gett. 

Ni har även rätt att klaga på hur skolan eller boendet hanterar era personuppgifter. Ni kan när som 
helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter skolan eller boendet behandlar om er. 

 

 


