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Hantering av personuppgifter för barn i förskolan 

Typ av personuppgift 
För barn i förskolan behandlar vi följande olika typer av personuppgifter:  

• Namn, personnummer, adress, grupp/avdelning/förskola, foton, film 

• Pedagogiska bedömningar, specialpedagogiska behov, extra anpassningar, modersmål, närvaro 

• Anteckningar samverkansmöten, barnhälsans anteckningar, barnhälsans utredningar, egenvård - medicinska behandlingsscheman, medicinsk 
anamnes, psykologisk anamnes, psykosocial status, specialkost 

• Vistelsetid, ersättning (förskolepeng), kommunens utbetalningsunderlag 

• Orosanmälningar till socialtjänst, diskriminering/kränkande behandling, incidenter/tillbudsrapport, klagomålsärenden 
 

 

Källan vi fått uppgifterna ifrån 
(samma personuppgift kan komma från olika källor och därför nämnas flera gånger) 
 

Personuppgift Källa 

Adress, Diskriminering/kränkande behandling, Egenvård - medicinska 
behandlingsscheman, Klagomålsärenden, Medicinsk anamnes, Modersmål, 
Namn, Personnummer, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, 
Specialpedagogiska behov, Telefonnummer, Vistelsetid 

Uppgifter lämnade av vårdnadshavare 

Anteckningar samverkansmöten, Barnhälsans anteckningar, Barnhälsans 
utredningar, Diskriminering/kränkande behandling, Ersättning 
(förskolepeng), Extra anpassningar, Grupp /avdelning/förskola, 
Incidenter/tillbudsrapport, Närvaro, Orosanmälningar till socialtjänst, 
Pedagogiska bedömningar 

Internt genererade uppgifter 

Kommunens utbetalningsunderlag Uppgifter lämnade av kommunen 
Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, 
Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska 
behov 

Extern part ex hälso- och sjukvården 

Foto/ film Den registrerade själv 
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Ändamål och rättslig grund för behandling av barnets personuppgifter 

Personuppgift Rättslig grund Ändamål 

Adress, Grupp/avdelning/förskola, Namn,  
Personnummer, Telefonnummer, Modersmål, 
Närvaro, Vistelsetid 

Allmänt intresse Administration förskola 

Ersättning (förskolepeng), 

Grupp/avdelning/förskola, Kommunens 
utbetalningsunderlag, Namn, Personnummer, 
Vistelsetid 

Allmänt intresse Ekonomi/fakturering 

Extra anpassningar, Diskriminering/kränkande 

behandling, Grupp/avdelning/förskola, 
Incidenter/tillbudsrapport, Klagomålsärenden, 
Namn, Närvaro, Pedagogiska bedömningar, 
Personnummer, Vistelsetid 

Allmänt intresse Förskolans systematiska kvalitetsarbete 

Extra anpassningar, Foton/film, Modersmål, 
Namn, Närvaro, pedagogiska bedömningar, 
Personnummer 

Allmänt intresse Undervisning och lärande 

Anteckningar samverkansmöten, Barnhälsans 
anteckningar, Barnhälsans utredningar, 

Diskriminering/kränkande behandling, Egenvård - 
medicinska behandlingsscheman, Extra 
anpassningar, Incidenter/tillbudsrapport, 
Medicinsk anamnes, Närvaro, Psykologisk 
anamnes, Psykosocial status, Specialkost, 

Specialpedagogiska behov 

Allmänt intresse Barnhälsans uppdrag 

Orosanmälningar till socialtjänst Rättslig förpliktelse Barnhälsa 
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Foto/film på hemsida, sociala medier, tryckt 
material 

Samtycke Marknadsföring 

 

Andra parter vi delar personuppgifterna med 

Part Typ av personuppgift Rättslig grund Ändamål 

Socialtjänsten Orosanmälan Rättslig förpliktelse Orosanmälan 

Infomentor Namn, personnummer, 
adress, vårdnadshavares 
namn, 
grupp/avdelning/förskola, 
foton, film, Pedagogiska 
bedömningar, vistelsetid 
 

Allmänt intresse Administration förskola, 

undervisning och lärande 

Nacka 24 Namn, personnummer, 
adress, vårdnadshavares 
namn 

Allmänt intresse Administration förskola, Ekonomi 

 

Ansvar & kontakt 

Personuppgiftsansvarig, dvs juridiskt ansvarig för att personuppgifterna hanteras korrekt, är huvudmannen för Backeboskolan Ekonomisk förening.  
Har du frågor eller synpunkter gällande hanteringen av dina eller ditt barns personuppgifter ber vi dig dock i första hand kontakta förskolans kontaktperson. Om 
denna inte kan svara på din fråga kommer du att bli hänvisad till utsett dataskyddsombud. 

Kontaktperson på förskolan: Camilla Fogelström, utvecklingsledare.  
E-post: camilla.fogelstrom@backeboskolan.se 
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