
Program för avslutningen den 9 juni 2021 

 

09.30 Samling med resp. mentor i klassrummet  

 Utdelning av slutexamensbevis 

 Fika (smörgås och dryck) 

 

10.00   Avslutningsceremoni från matsalen (Teamsmöte till elever) 

Klasserna tillsammans med mentorerna ansluter till teamsmöte från anvisad plats i skolan (se bifogad 

skiss 1).  

  Inledning- Konferencier  

 Stipendieutdelning- Rektor 

  Stipendieutdelning- Företagsrepresentanter 

 Välkommen till arbetslivet- Branschrepresentant 

 Den blomstertid nu kommer 

 Tal till studenterna-  Rektor  

 Studentsången 

  

11.00 Studentutsläppet (livestreamad) 

 Cirkatider Klass  Inriktning 

11.00  FT18 AB   Transport (yrkesförare) 

11:10 FT18 CD  Transport (yrkesförare) 

11.20  BAA18     Bygg o Anläggning 

11.30  FP, FK18 & F18F   Personbil, kaross & lackering, introduktionsprogrammet 

11.40  FL18          Lastbil & Mobila maskiner (Tungmek) 

11:50  FLY18        Flygmekaniker 

12.00  F17G       Fordonsvård & godshantering 

 

 

 

 



Vad vi behöver göra på Edströmska inför den 9 juni 

• Alla elever samlas klass- eller gruppvis (enligt skiss 1) och följer anvisningar för ingång till 

skolan, använder anvisande toaletter och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

• Undvik större samlingar av elever i skolans lokaler t.ex. i entréer, korridorer och andra 

gemensamma utrymmen genom att följa skiss 1.  

• Utspring får endast genomförs för max en klass i taget för att undvika trängsel 

• För att undvika trängsel får endast absolut närmast anhöriga bjudas in, exempelvis föräldrar 

och syskon. 

• Besökare får endast vara utomhus där tillräckligt avstånd kan upprätthållas. Detta skapar vi 

genom att besökare följer markeringarna enligt Skiss 2. 

• Efter utspring behöver ni elever snarast åka med anhöriga, eller på egen hand, från skolans 

område för att nästa klass ska kunna springa ut. Där följer ni blåmarkerad linje från 

Carporten enligt Skiss 2 och tar er till parkeringen.  

• Tänk på att större bjudningar inte ska förekomma i hemmet eller utomhus därav ber vi er 

följa riktlinjerna enligt folkhälsomyndigheten. 

 

Vi kommer att dela ut detta material till eleverna samt skiss 1+2. Vi kommer även synas i våra sociala 

medier och på Edströmskas hemsida.  

I brevet skickas även information och en samtyckesblankett som handlar om att skolan får filma dig 

vid 2021 års student-utspring och vid stipendieutdelning i syfte att livestreama firandet samt att 

filmen publiceras given information.  

Skicka sedan blanketten via brev till Västerås Stad 721 87 eller skriv under, scanna in och maila till 

proAros.Edstromska@vasteras.se . Ett alternativ kan även vara att fota och skicka till samma 

mailadress.  

Skulle du absolut inte vilja ge samtycke vill vi att du kontaktar skolledningen, så att vi kan hantera 

detta på bästa sätt.  
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Samtycke till livestreaming från studentfirande 2021 
 

I Västerås stad använder vi gärna foton, filmer och ljudupptagningar för att berätta om våra 

verksamheter. I det fall det går att identifiera en person i ett foto, film eller en ljudupptagning 

är fotot, filmen eller ljudupptagningen en personuppgift. För att behandla personuppgifter 

krävs enligt dataskyddsförordningen en laglig grund. Vilken laglig grund som kan användas 

beror på syftet med personuppgiftsbehandlingen. 

Med anledning av covid-19 planerar de kommunala gymnasieskolorna för att livestreama 

studenternas utspring 2021. Detta för att anhöriga, vänner och klasskamrater som inte kan 

närvara ska kunna ta del av firandet. Livestreamingen kommer ske via Teams men inte kunna 

sparas. 

För att livestreama utspringet behöver vi, enligt dataskyddsförordningen, ditt samtycke. 

Samtycket är frivilligt och du kan när som helst återkalla det. För ytterligare information och 

förtydligande om dina rättigheter, se Bilaga 1.  

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Västerås stad, 721 87 Västerås 

buf@vasteras.se 

 

Det går också att kontakta kontaktcenter via kontaktcenter@vasteras.se eller 021-39 00 00. 

Kontaktuppgift till dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se 

 
Ja, jag samtycker till att skolan får filma mig vid 2021 års student-utspring i syfte att 

livestreama firandet. 

 
Nej, jag samtycker inte till att skolan får filma mig vid 2021 års student-utspring i syfte 

att livestreama firandet. 

 

Namn 

Skola Klass 

Telefon E-post 

Datum och ort Underskrift 

mailto:buf@vasteras.se
mailto:kontaktcenter@vasteras.se
mailto:dataskyddsombud@vasteras.se


 

 

 

Bilaga 1  

Så här hanterar Västerås stad dina personuppgifter 
Allmänna handlingar 

Västerås stad kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. 

När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar 

och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande 

bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller 

gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda 

dokument. Västerås stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Exempel på 

personuppgifter är namn, bild, ljudinspelning, adress, hälsouppgifter m.m.  

Vad innebär behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med 

personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. 

Personuppgiftsansvarig 

I detta fall är det utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, org.nr 212 000-20 80, som är 

personuppgiftsansvarig vilket innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter 

behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha 

tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller 

dataskyddsombudet. 

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?  

Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika 

ändamål. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett 

återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Vem får ta del av dina personuppgifter? 

I samtycket framgår vilka interna och externa mottagare som kommer ta emot och/eller 

behandla dina uppgifter. 

Tredje land 

I samtycket framgår om dina uppgifter kommer skickas till tredje land, det vill säga ett land 

utanför EU/EES. Om ingenting framgår av samtycket kommer dina uppgifter endast 

behandlas inom EU/EES där Dataskyddsförordningen gäller.  

  



 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att sparas av nämnden till dess att syftet med behandlingen av 

personuppgifterna är uppfyllt eller till dess att samtycket är giltigt. Personuppgifterna kommer 

sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s.k. 

redovisningsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i 

regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som 

helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga nämnden eller Dataskyddsombudet för mer 

information. 

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas 

 Begära tillgång till dina personuppgifter 

 Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter 

 Invända mot behandling av dina personuppgifter  

 Begära dataportabilitet  

 När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller 

återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde. 

 Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet 

 

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas 

vissa av dessa rättigheter. 

Ytterligare behandling 

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så 

kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skiss 1 (För elever, personal och branschföretag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skiss 2 (För absolut närmast anhörig) 

 

 

 

 

Mvh 

Skolledningen 

Joakim Peimer, Angela Massaro Rörbrink & Christian Eklund 

 

 

 

 


