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Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter. Informationen får lagras och bearbetas hos Jämtlands Gymnasieförbund. 
Du har rätt att begära utdrag om pågående behandlingar och rättelser om uppgifterna visar sig vara felaktiga.

  
Eleverna har rätt till fri skollunch. Elever som på grund av APL eller liknande inte kan äta på skolan 
hänvisas, så långt det är möjligt, till andra skolor som tillhör Jämtlands Gymnasieförbund.  
I vissa fall är det också möjligt att sluta överenskommelser med grundskolor i förbundets 
ägarkommuner. I övriga fall utbetalas ersättning för skollunch med 45 kr/dag. 
  

Godkännes av APL-ansvarig Datum

Namn Efternamn

Adress

Postnummer Ort

Klass

  

Matersättning i samband 
med APL och praktik

Beslutsattest Datum

Vecka Antal dagar Summa kronor

Summa kronor: 

Clearingnummer Kontonummer

Utbetalning ska gå till konto:

If Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt BeloppKonto


1.5
QuarkXPress(tm) 6.5
QuarkXPress(tm) 6.5
D:20050711100252Z
D:20050712111509+02'00'
QuarkXPress(tm) 6.5
Avgångsanmälan
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