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Övriga kontaktuppgif ter (t .ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Datum för uppgörandeLäs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Adress
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Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombi- nationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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	tyhjennys: 
	pvm: 13.4.2017
	nimi: Kimitoöns kommun
	osoite: Vretavägen 1925700 Kimito
	yhteystiedot: 02 - 426 00, kimitoon@kimitoon.fi
	nimi2: Janni Ölander
	osoite2: Vretavägen 1925700 Kimito
	yhteystiedot2: 040 - 637 4488, janni.olander@kimitoon.fi
	rekisteri: Abilita Elevvård
	tarkoitus: Elevvårdsregister och hantering av dokument i samband med elevvårdsärenden.Dokumentation av elevvårdsbesök och -möten.Kommunfakturering av elevvårdstjänster (Axxell Brusaby)
	tietosisältö: Elever, studerande och vårdnadshavare till studerande under 18 år gamla som berörs av elevvården: personuppgifter, kontaktuppgifter, hemkommun, register med information över förda diskussioner, besök och möten.
	tietolähteet: Kimitoös kommuns skolor och gymnasium: skolornas administrativa programmets Internetgränssnitt WilmaAxxell Brusaby: skriftlig anmälan som studerande/vårdnadshavare inlämnat
	luovutukset: Kimitoöns kommuns skolor och gymnasium: person- och kontaktuppgifter till barnskyddsanmälan och remisser.Axxell Brusaby: studerandens hemkommuner får person- och kontaktuppgifter på begäran.
	siirto: Uppgifter förflyttas inte utanför EU eller EES-området.
	manuaali: 
	atk: - Gränssnittet skyddas av användarnamn och lösenord.- Programmet används av kuratorerna som endast ser egna klienters (studerandes) uppgifter. De har inte möjlighet att se andra kuratorers ifyllda uppgifter.- Databasen på servern skyddas av användar- och lösenord.- Registret har en användarlogg i vilken all aktivitet registreras.- Alla uppgifter och information om studerandena och vårdnadshavarna är sekretessbelagda.
	tulostus: 


